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1. INTRODUCCIÓ
A Alternativa per Pollença fa molts anys que estam compromesos i feim feina per un futur
millor per a totes les persones del poble. Per això apostam per un municipi que situi a les
persones al centre, que promogui una economia propera i solidària i que garanteixi la
protecció del territori i del medi ambient. 

Amb aquesta intenció hem fet un programa que gira en torn a tres eixos: les persones,
l'activitat econòmica i el territori. Un programa que hem resumit en 50 propostes per
assolir 10 objectius concrets. Però sempre amb un horitzó de futur molt clar: el que volem
és fer una Pollença humana, sostenible i amb futur, en la que la gent hi pugui viure amb
dignitat i plenament.

A més d'això, però, el 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 a model i més a mitjà termini, i sense estar subjectes a un límit temporal de
4 anys. Aquest Pla de Futura Gestió reflecteix més aviat les intencions de futur: 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.

Tant el programa electoral com el Pla de Futura Gestió ha estat elaborat de forma
col·laborativa i participativa, a partir de les propostes que han fet els membres de
l'assemblea d'Alternativa com altres simpatitzants i qualsevol persona que ha volgut
participar, de manera presencial o virtual. Així doncs, tens entre les mans un Pla fet per
moltes persones que ha de servir per a construir un poble per a tothom i construït per
tothom. 
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2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1) Democratitzar les institucions i fer-les més àgils i transparents

2) Tenir un poble cohesionat i enfortir els llaços comunitaris

3) Prioritzar les necessitats materials bàsiques i lluitar per la justícia social

4) Fer un poble inclusiu i igualitari, respectuós amb la diversitat funcional, de gènere,
origen, orientació sexual, edat...

5) Promoure un poble actiu i saludable

6) Donar importància a les necessitats de desenvolupament personal educatives,
culturals, creatives...

7) Tenir un poble protector d'allò comú: patrimoni, història, cultura...

8) Tenir un poble respectuós amb el medi ambient i els animals

9) Potenciar les formes d'economia social, col·lectiva o cooperativa, la justícia fiscal i
prioritzar l'economia local dirigida als residents

10) Tenir un poble vivible, que prioritzi els drets i la qualitat de vida dels residents
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3. PROPOSTES D'ACTUACIÓ

A) PERSONES

Sobre Participació:

-Elaborarem un Pla de Participació Ciutadana que, des de la transversalitat, consolidi els
pressuposts participatius i els processos de participació, així com el desplegament i
difusió del nou Reglament de Participació Ciutadana.

-Fer que l’Àrea de Participació 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.

-Fer un ple extraordinari a meitat de mandat sobre l'estat del municipi, en què hi puguin
participar les associacions i ciutadans que ho desitgin.

-Posarem en marxa un procés participatiu per detectar les necessitats immediates en el
manteniment, per zones o barris. El procés de participació es realitzarà bianualment i pot
ser així: 

• Reunió del veïnat per elaborar un llistat de necessitats detectades i

consensuar la seva prioritat.

• Deliberació per part de l'equip de govern de la possibilitat de dur a terme les

propostes rebudes i retorn del compromís municipal. 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.

• El procés pot servir també perquè els ciutadans duguin a terme la iniciativa

ciutadana com a treball comunitari, col·laborant en el manteniment l'entorn, i
en que la institució municipal hi col·labori amb el material necessari o la
logística.

-Democratitzarem els sistemes de reconeixement públic a les persones, obrint a la
participació les propostes de noms de carrer, fills il·lustres, premis i reconeixements de la
Patrona, Clara Hammerl... 

-Promourem mesures per enfortir el teixit associatiu: oferir assessorament, suport
econòmic i logístic, afavorir mesures per a la difusió i col·laboració entre entitats.

-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.
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-Oferirem a les diverses entitats i associacions un espai on poder reunir-se i on poder
coincidir amb d’altres col·lectius. 

Sobre Administració i gestió municipal:

-Millorarem la transparència de l'Ajuntament i l'empresa municipal, signant un conveni
amb el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, potenciant la funcionalitat de la plana
web de l'Ajuntament, publicant sistemàticament la informació pública i memòries anuals, i
difonent la rellevant mitjançant xerrades, exposicions, audiències públiques...

-Millorarem la comunicació de l'Ajuntament cap a la ciutadania, possibilitant la realització
de tràmits electrònics a través del web, habilitant aplicacions per rebre informació, i
potenciant els taulells municipals a la via pública.

-Garantirem uns serveis públics de qualitat, potenciant la participació dels treballadors en
l'organització del treball i amb la fixació d'objectius a assolir, així com una política de
contractació de personal transparent i lliure de clientelisme.

-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.

-Elaborarem a principi de legislatura el Programa d’Actuació Municipal concebut com un
exercici de redacció conjunta d’un document on es planifiqui i s'actuï amb visió global per
afrontar el futur del municipi, coordinant entre si els departaments de l’ajuntament, els
diferents consells i els organismes i tots aquests amb les entitats de participació del teixit
associatiu.

-Habilitarem una aplicació o espai al web per fer gestions, accedir a informació, agenda,
fer denúncies...

-Complirem els plaços de resposta administrativa.

-Acabarem el catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament
de Pollença.

-Millorarem la gestió del personal, pel que fa l'organització del personal, les càrregues de
feina i també l'assoliment d'objectius.

-Instal·larem progressivament programes de codi obert i programari lliure a l'administració
municipal.

-Revisarem les relacions entre l'Ajuntament i les entitats privades per unificar criteris de
col·laboració per a totes les associacions (també les religioses), i per facilitar l'ús de la
infraestructura i logística municipal per part d'aquestes, a la vegada que es promou la
corresponsabilitat de les associacions per a l'esmentat ús.  

-Separarem les actuacions pròpies de l'Administració municipal, de les que són de caire

6



religiós.

Sobre Serveis Socials, Igualtat i Drets Socials:

SERVEIS SOCIALS:

-Redistribuirem les dotacions pressupostàries prioritzant les de matèria de serveis socials.

-Elaborarem plans d'acció comunitaris que promoguin la cohesió social, l'equitat, fomentin
el teixit associatiu, a través de la promoció d'activitats culturals, la recuperació de l'espai
públic amb perspectiva feminista i la reivindicació de la memòria, la identitat del poble i els
seus nuclis.

-Garantirem la dotació pressupostària de les intervencions comunitàries i frenarem la
imposició d'intervencions individualitzadores.

-Fonamentarem la praxi d’un model inclusiu i cohesionador de serveis socials que situï en
el centre els problemes personals, familiars i de la comunitat, i observi els problemes
socials d'una manera holística, garantint un abordatge integral per tal d'afrontar les
problemàtiques de manera global.

-Defensarem la municipalització de les escoletes, dels Serveis d’Atenció Domiciliària, dels
Serveis de Teleassistència, del conjunt dels serveis educatius i dels serveis d’educadores
socials.

SALUT:

-Elaborarem de manera participada un pla local de salut que fomenti l'educació sanitària i
sexoafectiva en infants i joves, i la prevenció d'addiccions (també la ludopatia) i foment
d'hàbits saludables de tota la població, especialment el col·lectius amb majors riscs
sanitaris i incloent els de salut laboral.

-Durem a terme actuacions de promoció de la salut i prevenció de la malaltia com a
apostes clau per reduir les desigualtats de salut de classe i de gènere, fent un Pla Local
de Salut que detecti les necessitats entre tots els organismes i organitzacions, i enfortint
l’atenció comunitària compartida. 

• Potenciar l’educació sanitària en la infància i l’adolescència amb l’impuls

d’iniciatives a les escoles i des del mateix ajuntament. 

• Treballar per fomentar un hora d'esport diari a tots les persones del municipi. Amb

especial atenció a la gent gran, infants i joves.

• Treballar per millorar l’educació sexoafectiva, sobretot en els joves, incidint de

forma prioritària en la vessant del gaudi i de les relacions sexoafectives sanes.
Treballar també en la prevenció dels embarassos no desitjats, les malalties de
transmissió sexual i la SIDA. 
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• Fomentar els hàbits saludables de la població (implicant també les escoles i

instituts) i especialment dels col·lectius de població amb majors riscs sanitaris,
incloent els referents a la salut laboral.

• Coordinar els serveis d’assistència psicopedagògica a les escoles i instituts amb

les pròpies de l’ajuntament.

-Durem a terme 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.

-Establirem ajudes, amb criteris de renda, per a aquells serveis, tractaments, etc. que no
estiguin coberts per la Seguretat Social.

-Crearem un banc municipal de material socio-sanitari per prestar (cadires de rodes,
crosses...)

-Fomentarem la informació sobre la mort digna, el testament vital i ajudar a fer les
gestions. 

DIVERSITAT FUNCIONAL I DEPENDÈNCIA:

-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 i prioritzant l’atenció integral
domiciliària que incorpori tots els serveis.

-Ampliarem el Servei d'Atenció per poder cobrir totes les necessitats personals (higiene,
control medicació...) i del domicili (neteja, menjar, planxar...), així com fora del domicili
amb un Servei d'Acompanyament (anar a fer tràmits, a comprar, al metge, al banc...).

-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.

-Aplicarem paràmetres d'accessibilitat universal, tant en l'entorn urbà, com en les
actuacions institucionals, per tal de fomentar la supressió de barreres arquitectòniques,
urbanístiques i de comunicació i promoure el transport adaptat.

-Oferirem un Servei de transport Porta a Porta com a servei públic de transport, que no
estigui penalitzat amb tarifes abusives. 

PERSONES MIGRANTS:
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-Redactarem un pla per la convivència en la diversitat, que tengui en compte l'acollida a
les persones nouvingudes, servei de mediació intercultural, formació al personal municipal
i programa d'activitats per fomentar la convivència i la valoració positiva de la diversitat i la
interculturalitat. 

-Elaborarem una carta de benvinguda, dirigida a totes les persones que s'empadronin al
municipi, en què hi hagi informació bàsica sobre el municipi: serveis, recursos, realitat
lingüística i cultural... 

-Disposarem d'un servei de mediació intercultural per realitzar funcions d’informació i
mediació entre persones migrants i els serveis educatius, sanitaris, socials, de participació
ciutadana...

-Farem propostes de formació sobre les característiques socioculturals de la població
migrant adreçades a professionals dels diferents àmbits de l’administració del municipi:
policia local, metges, funcionaris, laborals, per aconseguir que els professionals de
l’administració municipal tenguin una formació adequada per atendre la diversitat social i
cultural del municipi.

-Elaborarem de forma conjunta amb les escoles del municipi un programa específic –dins
l’àmbit dels temes transversals- sobre interculturalitat.

-Fomentar i impulsar polítiques de seguretat que s'allunyin de lògiques repressives,
coaccionadores i de control social, i que posin al centre l'ajut i la protecció a col·lectius
vulnerables, començant per la gent gran, i que rebutgin la ingerència i l'assetjament al
jovent i a les persones racialitzades. Apostar per dinàmiques de treball que es centrin en
la prevenció i que prioritzin la resolució de conflictes a través de la mediació.

DONES I COL·LECTIU LGTBI:

-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 la dona i per al col·lectiu LGTBI 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.

-Afavorirem la coeducació i col·laborarem amb els projectes d’educació no sexista i no
homòfoba, que es desenvolupin als centres educatius del municipi.

-Promourem campanyes de conscienciació social sobre conductes sexistes, violències i
microviolències que es donen en tots els àmbits, i relacions abusives. Aquestes
campanyes també es dirigiran de forma específica als joves.

-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.
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-Treballarem per la recuperació de la memòria de les dones en el municipi per tal de
situar-les com a elements imprescindibles de la nostra història.

-Regularem la publicitat i la propaganda al municipi, amb tolerància zero amb la publicitat
masclista, racista, LGBTI-fòbica o xenofòbica.

-Elaborarem recursos pedagògics específics sobre diversitat sexual i de gènere.

-Habilitarem des de l'Àrea d'Igualtat un servei d'atenció a les persones que reben
assetjament o violència (infants, joves i persones adultes) per motius de gènere, d'identitat
sexual, però també d'origen o característiques físiques.

JOVES I GENT GRAN:

-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.

-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.

-Promourem activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó que tinguin com a
objectiu fomentar la relació entre els joves.

-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.

HABITATGE, FEINA I VIDA DIGNA:

-Donarem prioritat a les polítiques d'habitatge amb els objectius d'incrementar el sòl per
destinar a HPO, mobilitzar el parc buit d'habitatge, disposar d'una borsa de lloguer social i
complementar les ajudes supramunicipals al lloguer; a la vegada que garantirem que no hi
hagi talls de subministraments sense autorització prèvia de Serveis Socials.

-Impulsarem mesures per lluitar contra la pobresa energètica, amb ajudes, establint
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convenis amb companyies elèctriques, i informant i assessorant als usuaris sobre el bo
social, sobre estalvi energètic...

-Garantirem que no hi hagi talls de subministraments energètics ni d'aigua a les famílies
amb dificultats econòmiques sense una autorització prèvia de serveis socials.

-Augmentar el parc públic per fer prevaldre la funció social dels immobles, i garantir el dret
i l’accés a un habitatge digne, augmentant el parc públic de lloguer social i alhora
combatent la mercantilització i l’especulació que les entitats financeres estan duent a
terme amb aquest dret bàsic.

-Elaborarem un cens per tenir localitzats els habitatges desocupats en el municipi i
conèixer el seu estat físic, jurídic i econòmic amb relació al seu possible lloguer
assequible.

-Aprovarem una Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació
d’habitatges buits. 

-Facilitarem la mobilització d’habitatges de petits tenidors, per incloure'ls a la xarxa
d’habitatge social, mitjançant mesures fiscals. 

-Farem programes de rehabilitació d’habitatge i cessió en lloguer cercant la finalitat social
de cessió temporal de l’habitatge a una família amb risc d’exclusió residencial. 

-Garantirem l'accés a l’escoleta municipal a tots els infants de famílies amb menys
recursos econòmics implementant criteris d’accés basats en la renda i tarifació social
mentre caminem cap a la gratuïtat des de 0-3 a universitat.

-Crearem una assessoria laboral pública que informi sobre els drets dels treballadors i que
vetlli per les condicions laborals dels treballadors als diferents sectors econòmics.

Sobre Cultura, Educació i Activitat Física:

LLENGUA:

-Defensarem i potenciarem la cultura pròpia i l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits,
com a elements de cohesió social imprescindibles.

-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.

-Fomentarem l'ús del català a comerços i negocis, per mitjà de subvencions i ajudes.

-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.
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-Fomentarem el coneixement de la cultura catalana en totes les seves manifestacions i de
tot l'àmbit geogràfic.

EDUCACIÓ:

-Farem una escoleta municipal al nucli de Pollença, com a espai de desenvolupament
físic, emocional, afectiu, social i cognitiu dels infants de 0 – 3 anys.

-Garantirem l'accés a l'Escoleta, Escola de Música, amb criteris de renda i tarificació
social, així com l'establiment i millora de beques per a estudiants. 

-Coordinarem activitats entre els centres educatius per enfortir la comunitat educativa,
entre aquests i el serveis municipals (biblioteca, museu, ràdio, serveis socials...), i entre
aquells i les entitats socials del municipi, reforçant així la cohesió social. 

-Treballarem per la inclusivitat i la coeducació, tant en les activitats que organitza
l'Ajuntament com en les que directament ho promoguin, a més d'oferir recursos didàctics o
tallers als centres educatius.

-Augmentarem les activitats, tallers i cursos perquè les persones puguin crear i formar-se
en diferents àmbits artístics i culturals, atenent especialment els infants de 0-4, els joves i
la gent gran.

-Elaborarem plans d’animació a la lectura per a totes les edats i grups socials.

-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.

-Coordinarem activitats entre els centres educatius i el serveis municipals (biblioteca,
museu, ràdio, serveis socials...).

-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.).

-Crearem una partida pressupostària per a beques per a estudiants universitaris.

-Garantirem que l'Escola de Música sigui accessible per a tothom, sigui quina sigui la seva
situació econòmica.

-Oferirem activitats inclusives per infants amb necessitats especials i dedicarem una
secció de la biblioteca a material didàctic per trastorns de l'aprenentatge, autisme, etc.

-Vetllarem perquè totes les escoles del municipi tenguin un orientador psicòleg o pedagog.

-Afavorirem establir col·laboracions entre Prodis, Afama i la Residència, i la gestió dels
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horts escolars i jardins del patis.

-Augmentarem el ventall d'activitats educatives i d'esbarjo per a infants de 0 a 14 anys
fora d'horari escolar.

-Enfortirem la comunitat educativa del municipi amb propostes dinamitzadores i de
cohesió entre les diferents escoles.

-Oferirem més activitats dedicades al més petitons: música, manualitats, horticultura i
esports. 

-Defensarem una educació igualitària que vagi des dels currículums escolars fins al
contingut dels mitjans de comunicació del municipi, i que se centri a acabar amb la
socialització de gènere, la creació de rols i els estereotips imposats en funció del sexe
amb el qual naixem.

-Vetllarem per la coeducació en totes les activitats organitzades en àmbits municipals
fomentant activitats sense gènere aplicant un criteri feminista.

-Adoptarem mesures contra l’assetjament escolar per raó d’orientació sexual, expressió o
identitat de gènere i posar en pràctica protocols específics contra lgbti-fòbia als centres
educatius municipals

-Posarem les eines necessàries i fer polítiques actives de promoció de la creació artística i
cultural orientant-la cap a la revisió crítica de l’entorn i la societat amb l’objectiu de crear
una col·lectivitat d’individus lliures, crítics i creatius.

-Promourem espais informals de creació i expressió artística per a infants i joves per tal
d’enfortir les xarxes comunitàries i buscant la col·laboració de la resta d'agents del
municipi com per exemple centres escolars o escoles d'art i de música.

-Oferirem espais i programació estable de tallers o cursos perquè les persones puguin
crear i formar-se en els diferents àmbits de la creació artística i cultural (teatre, escriptura,
ganxet, ceràmica, cultura popular, hip-hop, etc.).

ART, HISTÒRIA I PATRIMONI:

-Expropiarem Can Morató per, a la vegada que recuperam el patrimoni industrial, poder
habilitar un espai polivalent on es puguin dur a terme diferents activitats de tipus artístic i
cultural (espais de creació, arts plàstiques i escèniques, música...).

-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.

-Habilitarem espais de creació, ja que en molts casos un dels problemes dels artistes, és
la manca d’un espai on crear.

-Habilitarem un espai polivalent on es puguin dur a terme diferents tipus d’activitats de
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caire artístic (pintura, música, teatre...). 

-Promourem un festival d'art perque els artistes locals puguin donar-se a coneixer.

-Adequarem l'accés a la sínia del Convent perquè es pugui visitar i servir com a eina
didàctica. 

-Rehabilitarem tota la xarxa de grifons del municipi, incloent-hi tots els elements integrants
de les mateixes, això és, la pedra, el marès, etc.

-Elaborarem propostes didàctiques sobre història per utilitzar com a recursos a les
escoles.

-Museïtzarem el poble, per posar en valor el patrimoni històric, artístic, arqueològic i
arquitectònic, a més d'impulsar polítiques de recuperació de la memòria històrica i la
identitat col·lectiva de les classes populars, feminitzant el nomenclàtor municipal a la
vegada que eliminant la simbologia vinculada a la negació de drets. 

FESTES:

-Farem de les festes un àmbit preferent per a la participació ciutadana, fent pedagogia i
promovent iniciatives que les facin enriquidores culturalment  i cohesionadores
socialment, aplicant-hi la perspectiva de gènere.

-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.

-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.

-Promourem la participació de músics a l'hora de programar els concerts de les festes o
altres esdeveniments.

-Treballarem, en les festes i la cultura popular, per assentar unes bases sòlides on el teixit
associatiu i les iniciatives particulars puguin bastir un projecte cultural enriquidor i
alliberador per al conjunt de la població.

ACTIVITAT FÍSICA:

-Garantirem l'accés a la pràctica esportiva de tots els col·lectius socials, especialment les
persones amb dificultats econòmiques, risc d'exclusió o amb diversitat funcional. 

-Assegurarem una estructura professional suficient i farem un pla d'instal·lacions i
equipaments esportius per millorar la gestió i garantir-ne el bon manteniment, posant
especial atenció en millorar la eficiència energètica.

-Ampliarem el Programa Centres Oberts per ampliar els horaris d'accés a les instal·lacions
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esportives escolars.

-Organitzarem activitats esportives o diades esportives familiars, que hi puguin participar
infants i les seves famílies.

-Organitzarem una diada esportiva anual per tal que els infants puguin provar tots els
esports, els clubs puguin donar informació o fer demostracions, com una Fira Esportiva.

-Orientar l’esport i la pràctica esportiva com una eina d’integració, lluita contra la
segregació, coeducació, i promotora de la salut i educació en valors.

-Vetllarem per la coeducació en totes les activitats organitzades en espais municipals.

-Fomentarem activitats esportives adaptades o inclusives per garantir l’accés de persones
amb diversitat funcional a activitats lúdiques que fomenten la seva salut.
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B) ACTIVITAT ECONÒMICA

Sobre serveis i contractació pública: 

-Aplicarem clàusules socials, ètiques i mediambientals per convertir la contractació pública
en un element transformador i de canvi, i farem compra pública de proximitat.

-Començarem la recuperació i municipalització de serveis, començant per la neteja viària,
i estudiant els de platges o els serveis de cures a les persones.

-Prioritzarem, pel que fa a la política de contractació de l'Ajuntament, les empreses
cooperatives.

-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.

Sobre agricultura, artesania, comerç, turisme: 

-Afavorirem, a través de la fiscalitat i altres mesures, el petit comerç i els negocis locals
que tenen obert tot l'any i s'orienten als residents.

-Reduirem la despesa en promoció turística i diversificació del producte turístic, i ho
destinarem a impulsar els altres sectors econòmics i la creació d'un distintiu ecosocial
dirigit a empreses turístiques compromeses amb la comunitat.

-Establirem una moratòria d'obertura de nous hotels, via planejament urbanístic.

-Promourem la sobirania alimentària, l’agroecologia, l’alimentació sana i els circuits curts
de comercialització, facilitant canals de distribució i punts de venda directa, fent-ne la
difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals,  promovent especialment els qui fan
agricultura ecològica.

-Potenciarem el sector artesanal local amb la catalogació de “Fet a Pollença” i habilitarem
un espai de mostra i venda.

-Farem polítiques per potenciar el sector primari i secundari, per tal d'intentar trencar amb
la dependència econòmica del turisme.

-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.

Sobre pressuposts i fiscalitat:

-Aplicarem la progressivitat als impostos i preus públics, establint també bonificacions i
exempcions de taxes i impostos municipals a les persones desocupades, famílies
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monoparentals i rendes baixes.

-Utilitzarem l’IIVTNU per gravar l'especulació, aplicant un tipus més alt de gravamen en
les compravendes del tram de 0 a 5 anys i apujarem l’IAE al màxim possible atès que és
un impost que només paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros.

-Elaborarem pressupostos municipals amb perspectiva feminista.

-Impulsarem pressupostos participatius 

-Reduïrem els pagaments de factures extrajudicials

-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.

Sobre foment de l'economia cooperativa i social:

-Prioritzarem les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social a través
d'accions formatives, preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació
de serveis al propi ens local, publicitat gratuïta als mitjans públics...

-Assessorarem els emprenedors per a la creació d’empreses cooperatives o d’iniciatives
cooperativistes interempresarials.

-Assessorarem en la recerca de fonts de finançament, a poder ser alternatives, per a
projectes cooperatius.

-Realitzarem accions formatives sobre economia cooperativa dirigides als emprenedors.

-Promourem les cooperatives de treball o cooperatives de serveis de persones
autònomes, agrupant-les, si es creu oportú, en espais de cotreball.

-Promourem la reutilització i els circuits de reparació de productes facilitant l’accés
d’empreses d’economia social, cooperativa i ecològica als productes reutilitzables com
roba, electrodomèstics i altres béns de consum.
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C) TERRITORI

Sobre medi ambient:

-Realitzarem plans de gestió de les àrees naturals de la Gola-CTO, el Bosquet de Bóquer
i Puig de Santuïri, promovent-hi en aquesta última l’aula municipal de natura.

-Potenciarem una unitat de la policia local especialitzada i dedicada a Medi Ambient.

-Incrementarem les campanyes de sensibilització i d'educació ambiental referents a
generació de residus, estalvi d'aigua i energia, i a efectes del canvi climàtic.

-Pressionarem les distintes administracions per posar ordre als fondejos amb roda a la
badia de Pollença i per evitar que es converteixi en una pista d'hidroavions.

-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.

-Farem complir la llei de costes i denunciarem les males pràctiques amb l'objectiu de que
tothom pugui gaudir d'aquest bé públic.

-Evitarem qualsevol alteració de la petita zona humida de l'Ullal.

-Farem resembra d'arbres a llocs públics que requereixen repoblació forestal amb
col·laboració amb les escoles.

-Vetllarem pel compliment i aplicació de les distintes normes relatives al sòl rústic i espais
naturals, col·laborant amb els diferents agents. 

-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).

Sobre animals:

-Farem una canera municipal i habilitarem nous espais d'esbarjo per animals domèstics.

-Donarem suport a totes aquelles iniciatives tendents a evitar les actuacions que
provoquen patiments innecessaris als animals.

-Potenciarem mesures per a la tinença responsable d’animals de companyia.

-Sancionarem durament l'abandonament d'animals, així com la no retirada d'excrements
d’animals de la via pública, estudiant la viabilitat del control per ADN.
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-Fomentarem l'esterilització d'animals de companyia com a mesura preventiva a una cria
incontrolada dels mateixos.

-Protegirem la biodiversitat i la flora i fauna silvestre. 

Sobre aigua, energia i residus:

AIGUA:

-Estructurarem els trams de la factura de l’aigua per incentivar els consums baixos i
penalitzar el malbaratament en funció del nombre de persones que viuen a l’habitatge, i
promourem els sistemes de recollida d'aigua de pluja.

-En el medi urbà, augmentarem les zones verdes i substituirem, o plantarem a les noves
zones enjardinades, plantes autòctones que no precisin per al seu creixement i
subsistència gran quantitat d'aigua.

-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, especialment al Port de Pollença.

ENERGIA:

-Apostarem per les energies renovables, amb la contractació d'energia renovable
certificada i amb la instal·lació de sistemes d'autoproducció d'electricitat, fomentant
aquesta última i l'eficiència energètica en edificis particulars per mitjà d'incentius fiscals.

-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.

-Ofertarem un pla similar a particulars i empreses del municipi.

-Facilitarem el coneixement i promocionarem la instal·lació d’aparells i tècniques d’estalvi i
eficiència de l’energia.

-Establirem subvencions per energies fotovoltaiques a domicilis i fomentarem de
l'autoconsum elèctric amb descomptes fiscals.

RESIDUS:

-Executarem el Pla de Residus aprovat, tenint en compte criteris de pagament per
generació i de tarificació social, i habilitarem una zona municipal de compostatge.
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Sobre urbanisme i mobilitat:

URBANISME:

-Elaborarem un pla d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, aplicant
paràmetres d'accessibilitat universal (també les barreres de comunicació) i una anàlisi de
gènere de l'urbanisme i espais municipals.

-Destinarem la plaça de ca les Munnares als infants, amb un projecte de millora i
ampliació de parc i zona de jocs, que el faci segur i confortable; a més d'augmentar i
millorar els parcs existents, tenint en compte els diferents estils i que estiguin adaptats a la
diversitat funcional.

-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.

-Elaborarem de forma participativa i executarem un pla especial d’embelliment i
recuperació dels espais públics, centre històric, entrades, places, passeigs, parcs
infantils...

-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...

-Treballarem per implementar plans urbanístics amb perspectiva de gènere i fer una
anàlisi de gènere de l’urbanisme dels pobles i ciutats per generar espais que promoguin la
igualtat des d’una perspectiva feminista. Per exemple, cal acabar amb el model binari de
gènere dels diferents espais públics municipals, com és el cas dels lavabos, i fomentar
espais segurs per a les persones trans en els diferents llocs que sigui necessari: en els
vestidors, per exemple, cal oferir opcions de canviadors i dutxes individuals.

-Augmentarem l'arbrat i les zones verdes.

MOBILITAT:

-Defensarem els camins públics i l'expropiació del de Ternelles, a més d'editar un mapa de
camins d'ús públic d'interès senderista.

-Farem un Pla de Mobilitat, que prioritzi anar a peu, en bicicleta i el transport públic,
reduint  la circulació de cotxes dins els nuclis i assegurant recorreguts segurs als centres
escolars.

-Reservarem només per als residents la possibilitat d'aparcar dins els nuclis, mitjançant
una targeta per a residents i treballadors del municipi.

-Reduirem l'ocupació de la via pública en aquelles zones on no està garantit l'ús públic
preferent de l'espai.
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-Establirem descomptes en el transport públic entre nuclis per a residents i un servei
bonificat de transport adaptat porta a porta, a la vegada que pressionarem per millorar la
freqüència de les línies.

-Reforçarem la xarxa d’aparcaments de bicicletes per al veïnat a l’espai públic.

-Acondicionarem les parades de taxi: llum, lloc per seure...
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