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SENSE
ENGANYS

La crisi ambiental i social que pateix el municipi de Calvià és conseqüència d’un model econòmic capitalista que no preveu les conseqüències que tendrà per a les generacions del futur el
desenvolupament urbanístic i turístic dels darrers 30 anys. La coalició PSM-IV-ExM creu que
l’Agenda Local 21 de Calvià no pot ser per més temps paper banyat, un compromís merament
formal, com ha estat fins ara, ja que les resolucions de la Cimera que les Nacions Unides organitzaren a Rio de Janeiro, l’any 1992, i la carta Aalborg de l’any 1994, marquen unes directrius
que, si són ateses, faran que el model descrit faci compatible l’economia, la conservació del
patrimoni natural i la qualitat de vida.
El model d’Agenda Local 21 que volem per a Calvià ha de ser un sistema de gestió global que
marqui objectius ambientals, econòmics i socials avaluables periòdicament. Aquest model al
qual aspiram no es pot dur a terme sense la participació dels calvianers i les calvianeres.
Nosaltres ens referim a una altra forma de participació ciutadana, no a la que organitzen els
polítics convencionals. Volem que el poble estigui informat d’una manera transversal i opini
permanentment, és a dir, estar informat, si ho vol, de la gestió que es duu a terme en tots els
serveis municipals perquè pugui controlar el maneig que duen entre mans els polítics. El model d’Agenda Local 21 de Calvià que volem ha de marcar una fita històrica en la forma de fer
política al nostre municipi.
Per refer el camí equivocat, una mala interpretació i interessada de les directrius de L’Agenda
Local 21, organitzarem una enquesta basada en una mostra significativa de calvianers i calvianeres a fi d’elaborar un Diagnòstic mediambiental, basat en un estudi tècnic rigorós a partir de
les dades obtingudes. Serà després que convocarem el Fòrum ciutadà de Calvià perquè completi el diagnòstic, fase que obrirà la següent, la fonamental, perquè sovint els polítics a l’ús no
apliquen les resolucions, que serà el Pla d’acció.

-Ens comprometem a aplicar L’Agenda Local 21 de Calvià d’una manera transversal perquè condicioni i vinculi totes les àrees de gestió municipal, introduint, si cal, les reformes administratives
que siguin necessàries per tal de garantir aquest objectiu.
Impulsarem el Fòrum de Participació Ciutadana, dotant-lo de contingut real, amb els mitjans
necessaris per al seu funcionament regular i que pugui avaluar si les resolucions preses s’han
acomplert.
-Activarem un Pla de participació ciutadana per tal de facilitar totes les formes de participació i
control que siguin factibles, amb l’objectiu d’evitar abusos de poder i corrupció política.
-Ens comprometem públicament a passar informació detallada als ciutadans que ens ho demanin,
de totes les fases administratives de què consta la concessió de serveis i contractació d’empreses
per tal d’evitar la corrupció política mitjançant el cobrament de comissions.
-Donarem suport, amb la col·laboració del professorat, al desenvolupament d’una Agenda 21 Escolar, amb l’objectiu de facilitar l’educació ambiental i la participació dels estudiants de Calvià en
la construcció del model de poble sostenible que es pretén.
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TURISME
-Ens comprometem a fer una política turística en consonància amb el model econòmic i de gestió
descrits segons les directrius de l’Agenda Local 21 i la carta d’Aalborg de l’any 1994, signada per
les ciutats europees a favor de la sostenibilitat productiva.
-Proposta de Gestió Ambiental a les empreses amb l’objectiu de canviar el mercat de consumidors
i a la recerca d’una oferta turística de qualitat.
-Crear una certificació o etiqueta verda per a les empreses que tenguin la capacitat de mitigar els
impactes ambientals amb l’adopció de compromisos avaluables.
-Promoció mitjançant el web municipal i les fires de promoció turística, de les empreses adscrites
al programa de gestió ambiental.
-Posar l’oferta cultural de titularitat municipal també al servei del sector turístic del municipi;
Escola de Ball de Bot; Orfeó de Cant Coral i Banda Municipal de Música, mitjançant la signatura
de convenis de col·laboració amb les diferents federacions dels representants del sector de l’oferta
complementària, amb l’objectiu d’oferir una oferta competidora amb el producte anomenat del tot
inclòs.
-Ens comprometem a activar la maquinària municipal amb l’objectiu de dissenyar un pla de rescat al servei dels empresaris de l’oferta complementària i dels representants sindicals del sector.
Aquest pla ha de sortir d’una comissió municipal, una mesa de negociació permanent, integrada
per representants institucionals i per representants dels diversos sectors afectats per la crisi econòmica, amb l’objectiu d’elaborar propostes resolutives.
-Proposarem que la comissió municipal del sector turístic complementari impulsi accions destinades a pressionar el govern de la CAIB perquè reguli de manera restrictiva el producte hoteler anomenat Tot Inclòs, producte cada vegada més estès i que perjudica els negoci dels bars, restaurants,
sales de festa, el sector del taxi i el comerç en general.
En consonància amb les anteriors propostes, aquesta comissió municipal del sector turístic haurà
de treballar altres facetes que hi estan vinculades; millora de l’entorn mediambiental; neteja i
cura de la via pública; adequació dels serveis públics municipals; transport públic discrecional;
presència municipal a les fires turístiques internacionals; promoció específica de caràcter estatal o
explotació turística de la finca pública del Galatzó.
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CULTURA, EDUCACIÓ I PATRIMONI
Els experts en turisme fa temps que adverteixen que si una destinació turística es vol promocionar ha de ser capaç de ser singular; ha d’oferir allò que no tenen ni poden tenir els altres.
-Creació d’un museu sobre el període talaòtic aprofitant el patrimoni arqueològic que té Calvià:
gran nombre de jaciments i material arqueològic dispersat. Aquest museu serviria de nou model
per gestionar aquest patrimoni arqueològic de què disposam i també serviria, juntament amb la
creació d’un recinte per exposar elements etnològics, com a oferta singular per desestacionalitzar
el turisme de temporada.
Al Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, i també al Túmul de Son Ferrer i Naveta Alemany,
hi ha estructures suficients per fer un itinerari que necessita un centre d’exposició, interpretació,
gestió del parc i activitats turístico-culturals i difusió. La zona de Ponent de Mallorca podria convertir-se en un nucli de recepció d’escolars de tota l’illa amb activitats didàctico-educatives.
-Farem gestions amb les administracions supramunicipals amb l’objectiu d’arribar a un acord que
permeti la rehabilitació del fortí d’Illetes.
-Ens comprometem a iniciar els estudis per intentar fer un Museu Marítim que podria estar ubicat,
si hi hagués acord entre les administracions afectades, al fortí d’Illetes després d’haver-hi fet obres
de rehabilitació.
-Instarem l’autoritat portuària perquè inicïin les obres que siguin necessàries, o donin el permís
de concessió a l’Ajuntament, per a la rehabilitació dels mollets de pedra de les cales i platges del
municipi.
-Reobertura immediata del teatre de Sa Societat com a sala de projecció de cinema(engegar un
Cinema Fòrum per documentar les pel·lícules amb versió original subtitulades en català i castellà).
-Les administracions, per llei, tenen l’obligació de preservar i tenir cura del seu patrimoni artístic i
monumental. Ens comprometem a activar les iniciatives institucionals que siguin necessàries amb
l’objectiu de rehabilitar el patrimoni històric i arquitectònic del municipi també a cercar el finançament que sigui necessari per donar compliment a aquesta obligació.
-Elaborarem un projecte, inexistent a hores d’ara, per rehabilitar les cases de Galatzó i de gestió
d’aquesta finca de propietat pública. Convertir la finca en un centre d’interpretació del patrimoni
etnològic local i dels seus valors ambientals. Promoure-hi activitats relacionades amb el que ha
estat l’ús tradicional de la finca: agrícola, ramader, de producció d’oli, a fi de destinar-la també a
l’oferta, regulada, turística de qualitat.
-Signarem convenis de cooperació amb entitats culturals mallorquines a fi de promocionar una
oferta turístico-cultural específica; grups de música popular illencs; agrupacions de ball de bot;
mercats d’artesania tradicional, amb l’objectiu d’oferir al turisme europeu una oferta singular.
-Ens comprometem a donar suport institucional a les persones i col·lectius que estiguin interessats
en l’organització de Jornades d’Estudis Locals,a convocar concursos de redacció,teatre o cançó als
estudiants per motivar-los i evitar l’abandonament escolar.
-Incrementarem el pressupost municipal destinat a l’Escola Municipal de Música.
-Dotarem de recursos, actualment del tot insuficients, la Banda Municipal de Música amb l’objectiu de dignificar la funció de cohesió social que té.
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-En el marc del premis literaris que s’atorguen cada mes de setembre amb motiu de les festes del
Desembarc, crearem un premi literari jove, amb l’objectiu de fomentar l’hàbit de la lectura i de
l’escriptura entre els estudiants del municipi.
-Convocarem concursos de gloses, de receptes antigues i de cançons tradicionals.
-Aprofitant el departament municipal de noves tecnologies, facilitarem als joves l’accés a recursos
a través de la signatura de convenis amb les diferents associacions existents al municipi.
-Fomentarem la descentralització administrativa en l’organització de les diferents festes locals, a
fi de donar màxima rellevància a la participació ciutadana. Fomentarem la recuperació de jocs i
tradicions en els programes de festes municipals.
-Ens comprometem a modificar l’organització i els objectius de l’Institut Municipal d’Educació i
Biblioteques (IMEB) a fi d’optimitzar els recursos disponibles i la implicació dels tècnics municipals que hi estan destinats.
-El fracàs escolar és una realitat al municipi, del qual l’Ajuntament no n’estalvia la seva quota de
responsabilitat. Impulsarem el servei municipal a través del CREC (Centre de Reforç Escolar de
Calvià) perquè els infants que pateixen endarreriment formatiu tenguin les classes de suport extraescolar que siguin necessàries.
-Ens comprometem a esmenar la mala dotació que actualment pateixen les escoletes municipals
a fi de garantir l’atenció digna que els infants es mereixen i la professionalitat del personal que
hi fa feina. Així mateix, promourem que la tasca dels educadors i de les educadores infantils es
complementi amb la formació de pares i mares.
-Un cop aprovat el Mapa de Lectura Pública, aplicar les seves directrius a Calvià, especialment pel
que fa a la infraestructures, personal i dotació de fons i serveis bibliotecaris. El Consell de Mallorca
va aprovar el mes de febrer passat aquest Mapa de Lectura, directrius que ja contemplava la Llei
d’Arxius i Biblioteques de les Illes Balears. Per tant, proposam fer una biblioteca central a Calvià
amb dotació de personal qualificat, el fons bibliogràfic i la dotació de recursos tècnics que preveu
la normativa vigent.
-Establirem un pla d’acció i de prioritats amb els directors dels centres de primària i secundària de
cara a garantir el perfecte manteniment de les instal·lacions.
-Donarem suport, amb la col·laboració del professorat, al desenvolupament d’una Agenda Local 21
Escolar, per tal de contribuir a l’educació ambiental i a la participació dels estudiants de Calvià en
la construcció del model de municipi sostenible.
-Ens comprometem a reorientar l’organització i funcionament del Casal de Joves Es Generador,
ubicat a Son Caliu, a dotar-lo dels recursos necessaris perquè torni a ser un espai de trobada on els
joves del municipi puguin intercanviar propostes sobre arts escèniques, sala d’assaig per a grups
de música i propostes avantguardistes diverses, així com un fer un Casal nou a Santa Ponça.
-Signarem convenis amb altres institucions per establir un pla de beques i ajudes (llibres, menjador, transport, suport educatiu extraescolar...) prioritzant les famílies en situació de precarietat
laboral i econòmica. Incentivarem la reutilització dels llibres de texte per així reduir ajudes econòmiques i despeses en la compra de llibres.
-Fomentarem el rodatge de documentals sobre la nostra història,llegendes i rondalles tradicionals
i de nova creació.
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ESPORTS
-Ens comprometem, com a prioritat absoluta, a revisar els contractes de concessió de serveis
esportius a les empreses que actualment ocupen els diferents poliesportius municipals, un cop
contrastada la mínima qualitat de l’oferta que donen la majoria d’aquestes empreses.
-La degradació actual que ofereixen les instal·lacions esportives municipals demostra la poca consideració que té als ciutadans el que fins ara ha estat l’equip de govern de l’Ajuntament. Ens comprometem a esmenar, com a prioritat, totes les deficiències detectades, que són de tal nivell que
fins i tot han provocat el desànim i la manca de motivació, natural, dels treballadors municipals
que hi fan feina.
-Ens comprometem a denunciar públicament totes les deficiències que trobarem, avaries mal
reparades, errors de construcció, deficiències cròniques per manca d’inversió i, naturalment, a
esmenar-les.
-Crearem una àrea de coordinació esportiva de l’Ajuntament, dotada dels recursos necessaris, a fi
de detectar deficiències de funcionament en les instal·lacions i dels serveis que s’hi presten.
-Potenciarem la pràctica dels esports fins ara minoritaris, com els escacs, tennis de taula, voleibol
o l’atletisme en les seves diverses formes, a fi de diversificar l’oferta i oferir l’oportunitat de fer
esport a les persones que no concentren el seu interès en la pràctica exclusiva del futbol.
-Potenciarem l’esport entre els joves i farem un programa educatiu en salut i desenvolupament
físic.Abaratint i estudiant la viabilitat de fer accessible, gratuïtament als joves sense feina i a la
gent gran, les instalacions esportives municipals.
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BENESTAR SOCIAL I SANITAT
La coalició PSM-IV-ExM considera que el benestar de la comunitat és una condició bàsica per al desenvolupament integral de Calvià. Per fer-ho possible, cal establir uns objectius clars i assolibles i una
coordinació adequada entre tots els professionals que treballen dins l’àmbit socio-sanitari.
-Crearem el Consell Municipal d’Acció Social, com a organisme consultiu i assessor que elaborarà
propostes d’actuació relacionada amb els diferents àmbits: gent gran, exclusió social, discapacitats, acció comunitària, etc.
-Ens comprometem que aquest Consell Municipal d’Acció Social estudïi la viabilitat, si s’escau,
d’elaborar un Pla de drogodependències.
-Fomentarem la signatura de convenis amb entitats sense ànim de lucre amb l’objectiu d’ estimular
la participació ciutadana en l’àmbit de les polítiques de benestar social.
Calvià és un municipi que pateix amb duresa les conseqüències de la crisi econòmica. S’hi ha
detectat un augment dels casos de violència de gènere, abusos sexuals i maltractament infantil,
desallotjaments per impagament d’hipoteques i rendes de lloguer; urgències a causa de necessitats bàsiques.
-Ens comprometem a reforçar els Serveis Socials i desenvoluparem un programa específic contra
la discriminació per raons de gènere i de prevenció del maltractament en l’àmbit de la família.
Negociarem amb la Conselleria de Benestar Social la instal·lació al nostre municipi d’una Casa
d’Acollida. Si hi ha un municipi a Mallorca que necessita amb urgència l’aplicació de la Llei de
Dependència, Calvià està entre els primers. Ens comprometem com a una de les nostres prioritats,
negociar amb la Conselleria d’Afers Socials el màxim desenvolupament possible d’aquesta llei al
nostre municipi.
-Incrementarem la contractació de professionals amb un perfil adequat a l’atenció social:psicòlegs,
pedagogs, educadors de carrer, treballadors socials i familiars.
-Incentivarem els joves del municipi, amb cursos de formació inclosos, que vulguin treballar voluntàriament en la formació d’infants a través de la creació d’Agrupaments d’Esplai.
-Informarem i oferirem vies d’ajut emocional i psicosocial a les persones que han perdut un ésser
estimat, així com a les que pateixen a causa d’una malaltia crònica o terminal.
-Introduirem reformes en el funcionament i en l’organització administrativa de l’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC) a fi de reforçar les seves competències específiques. Una millor
dotació pressupostària i una delegació de confiança en els tècnics i administratius que hi fan feina
servirà per reconvertir la burocràcia actual en un servei públic de proximitat als sectors socials que
més pateixen les conseqüències de la crisi econòmica.
-Fomentarem, en col·laboració amb la direcció dels centres educatius, els horts escolars i el compostatge en els centres on sigui possible.
-Prioritzarem els serveis i recursos destinats a la infància i a l’adolescència, que han de tenir una
funció preventiva en relació a les desigualtats. Potenciarem la figura de l’educador de carrer.
-Elaborarem un Pla Integral destinat a detectar les necessitats que tenen els discapacitats. Ens
comprometem a fer un estudi tècnic de les necessitats d’adaptació que tenen els espais públics,
transport discrecional inclòs, i una intervenció immediata.
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-Inclourem com a mèrit dins els plecs de condicions per a la concessió administrativa d’una obra o
servei públic, el fet de tenir un mínim del 2% de la plantilla format per persones amb discapacitat.
-Potenciarem la col·laboració amb les entitats representatives dels col·lectius de discapacitats amb
l’IFOC a fi d’establir programes de formació i d’orientació laboral específics.
-Promocionarem la participació ciutadana i la col·laboració de la gent gran en el procés de recuperació de la memòria històrica i el patrimoni del municipi.
-Estimularem la sensibilitat social vinculada amb l’aportació que la gent gran fa a la comunitat
amb programes que fomentin la solidaritat intergeneracional.
-Establirem un servei d’atenció, des de la Llar de Gent Gran, d’un menjador social amb repartiment
a domicili per a tota la població de gent gran que el necessiti.
-Incrementar, com a política municipal destinada a millorar la qualitat de vida de les persones
jubilades, la divulgació de temes d’especial interès: salut, desgravació fiscal, noves tecnologies,
tramitació administrativa en general, etc.
-Dotar de recursos, l’espai escènic del Generador per exemple, perquè es pugui constituir una
assemblea de joves perquè es puguin organitzar i prendre decisions sobre temes que els afecten.
-Destinar una part de les funcions que té el departament municipal de noves tecnologies a la distribució d’informació que sigui d’interès per als joves de Calvià.
-Convertir en una prioritat del serveis socials municipals el foment de programes específics d’atenció i suport a joves amb necessitats especials.
-Ens comprometem a activar polítiques específiques que promulgaran els drets sexuals de les
persones, denunciaran la discriminació per causa d’orientació sexual, fomentaran el llenguatge no
sexista i el dret alternatiu a la constitució clàssica de la família, els drets que tenen les famílies
monoparentals o en l’àmbit de la convivència de les parelles anomenades de fet.
-Constituirem una comissió municipal, o si s’escau un Consell d’Acció Social, per a la prevenció i
tractament de situacions de conflicte juvenil, integrada per associacions afectades, centres educatius, representants municipals i AMIPAS.
-Impulsarem formes de cooperació amb els centres sanitaris de Calvià, unitats bàsiques de salut,
PACs i centres privats, per fomentar una línia d’actuació integrada a nivell municipal i adreçada a
l’educació per a la salut de tota la població.
-Ens comprometem a activar el servei de planificació familiar en col·laboració amb les entitats que
treballen a favor de la prevenció de l’embaràs o de les que treballen a favor de la prevenció del risc
de contreure malalties de transmissió sexual.
-Des del Servei de Benestar Social elaborarem un cens de joves en demanda d’habitatge i un altre
complementari de persones majors que viuen soles a fi de fomentar l’intercanvi de la demanda
d’atencions i habitatge.
-Donarem suport a les famílies mitjançant la millora del servei d’ajuda domiciliària.
-Farem un pla integral destinat als discapacitats.
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PROTECCIÓ I BENESTAR ANIMAL
Anàlisi de necessitats:
És necessari avançar en la protecció dels animals. Enfrontats a la concepció que els hi concedeix
atenció, tan sols en la mesura que resulten útils o productius, cada vegada més persones defensen
que els animals tenen valor en si mateixos, i que el que necessita justificar-se és la seva utilització.
És responsabilitat dels propietaris, de les administracions públiques i del conjunt de la societat
vetllar perquè siguin garantits aquests drets i que la convivència dels animals dins l’entorn urbà
sigui compatible i no creï molèsties als habitants en el seu ús de la via i espais públics.
Per tot això proposam:
Des de l’Ajuntament s’han de dur a terme una sèrie de mesures tendents a aconseguir uns objectius bàsics en referència a la convivència dels animals i els ciutadans, que facin que la nostra
avanci en la protecció i defensa dels animals.
•La creació d’una nova ordenança municipal de PROTECCIÓ I BENESTAR ANIMAL (integral, salvatges, domèstics i exòtics). Amb els següents punts, entre d’altres:
1.Reconèixer la Declaració Universal dels Drets dels Animals de 1978 i els principis que emanen
d’aquesta.
2.Reconèixer els animals com a éssers dotats de sensibilitat tan física com psíquica i, amb capacitat per patir. I per tant mereixedors d’uns drets propis de la seva condició animal.
3.Incorporar l’àrea de Protecció Animal en la Regidoria de Medi Ambient i incloure-la en el seu
nom amb la següent denominació Regidoria de Medi Ambient i Protecció Animal.
4.Creació d’un Consell Assessor Municipal de Protecció i Benestar Animal, amb les entitats animalistes inscrites al REMEC.
5.Dotar a les UIAPs de l’Ajuntament amb punts d’informació pel ciutadà en els temes d’adopció
d’animals, protecció i benestar animal.
6.Prohibició de les mutilacions amb finalitats estètiques (coes, ungles, orelles...).
- Millorar les instal·lacions de la canera municipal, ampliar l’horari d’atenció al públic, crear
una pàgina web per la difusió dels animals en adopció.
- Desenvolupar, des de l’Ajuntament, campanyes dirigides a tots els sectors de la població amb
l’objectiu de poder conscienciar la societat de la responsabilitat i cura que hem de tenir cap
els animals i el medi ambient en general.
- Augmentar (quantitatiu i qualitatiu) els programes d’esterilització -per tal de controlar la
natalitat- i d’implantació de xip a cans, moixos i fures. Oferir campanyes públiques a preu de
cost amb els manescals municipals.
- Establir controls estrictes d’instal·lacions i empreses que utilitzin animals per garantir el
benestar dels animals.
- Fer complir la normativa sobre la venta d’animals vius amb l’objectiu de garantir el benestar
dels animals.
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- Establir un control exhaustiu de la venda d’animals exòtics o aliens al nostre ecosistema, que
poden ser una amenaça per la biodiversitat i/o poden ser potencialment perillosos.
- Incrementar del control i millora de les condicions de vida i de treball dels establiments
dedicats a l´hípica.
- Declarar i desenvolupar la moció “Calvià municipi lliure de crits amb animals salvatges”.
- DECLARAR CALVIÀ COM A MUNICIPI ANTITAURÍ. Declaració institucional.
- Potenciar la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre que es dediquen a la protecció
animal .
- Habilitar i equipar espais d’esbarjo per als cans.
- Instaurar la obligatorietat de realitzar cursos de capacitació i formació als professionals que
tractin amb animals.
- Revisar les necessitats i el personal del departament municipal veterinari.
- Convenir amb ongs animalistes la gestió de la canera municipal.
- Augmentar les mesures de protecció a les zones protegides del municipi per preservar la flora
i fauna autòctones en especial la població ornitològica.
- Desenvolupar campanyes per fomentar el consum ecològic.

comprom s
amb

PALMA

14

Programa electoral 2011/2015 I Calvià

SENSE ENGANYS

15

ECONOMIA I TREBALL

COMERÇ

Ens comprometem a activar un fòrum amb periodicitat regular, constituït per representants de sindicats, associacions del comerç i empreses de Calvià, per tal de determinar, entre tothom, quina ha de
ser la intervenció de l’administració municipal, dins l’àmbit de les seves competències, en un moment
de crisi econòmica com és l’actual. Entenem que la problemàtica que afecta els treballadors i els empresaris, a Calvià sobretot del sector de serveis i del comerç, és interdisciplinar o transversal; abasten
aspectes tan diversos com el d’ordenació urbanística, el de la promoció turística, l’obra de reparació
pública i el servei de neteja, els transport públic discrecional, les ordenances municipals diverses o els
servei que fa la policia local. És per aquest motiu que l’administració local ha de jugar un paper activador i a la recerca de prioritats inversores i d’un consens entre les parts afectades.

La problemàtica del comerç de Calvià és multidisciplinar perquè està afectada per normatives urbanístiques i ordenances pròpies del sector o de policia, etc, i també perquè el sector està afectat per
l’oferta hotelera (l’oferta anomenada del tot inclòs i l’oferta de preus per atreure paquets turístics de la
qual en sector del comerç n’és aliena); per l’oferta de sector de la restauració i per la promoció turística
que, més o manco encertada, en general fan les institucions. Són els representants del propi sector els
que reconeixen que el comerç de Calvià està deixat de la mà de Déu. No hi ha projectes municipals
que impulsin el negoci. En aquest cas, el neoliberalisme econòmic que predica el batle Delgado és ben
patent i passa factura. En el comerç de Calvià impera el caos, cadascú fa allò que bonament pot i l’incompliment de les ordenances és norma general.

-Ens comprometem a donar suport prioritari a la petita i mitjana empresa. Posarem al servei dels
representant d’aquest col·lectiu d’empresaris el departament municipal de comerç que actualment
es caracteritza per la seva inactivitat i ineficàcia.

-Convocarem els diversos sectors empresarials de Calvià amb l’objectiu d’institucionalitzar una
mesa negociadora que, periòdicament, revisi el compliment de les ordenances, l’oferta formativa
del moment, les necessitats inversores i la gestió dels projectes que puguin afectar la implicació
d’institucions diverses.

-Promocionarem la producció i promoció dels productes locals en consonància amb les polítiques
tendent a afavorir la sobirania alimentària.
-Promocionarem entre els sector de l’hoteleria l’oferta de gastronomia mallorquina elaborada amb
productes locals.
-Reorganitzarem la Mostra de Gastronomia de Calvià, en progressiva decadència d’ençà que el PP
governa l’Ajuntament. Pensam que una mostra de gastronomia d’un municipi turístic ha de presentar també plats autòctons, una oferta elaborada amb productes locals que els turistes que ens
visiten no poden trobar a cap altra destiació.
-Promocionarem especialment l’oferta hotelera agroturística i el turisme alternatiu que cerca una
oferta específica i de qualitat. En consonància ens comprometem a treballar, en col·laboració amb
altres institucions, a favor de la restauració de nostre patrimoni històric i monumental; a favor de
l’obertura dels camins públics de Calvià; a favor de la creació d’un museu Marítim i d’un museu
etnològic i a rehabilitar la finca pública de Galatzó, ara mal utilitzada, a fi de convertir-la en un
reclam per al turisme alternatiu al de sol i platja.

-Impulsarem el departament municipal de Comerç, prou deprimit actualment per la nul·la iniciativa del govern de Carlos Delgado, amb l’objectiu de convertir aquest servei en una eina útil per
al sector: tramitació d’ajuts; assessorament legal; recepció de demandes; i servei d’atenció a les
queixes específiques.
-Prendrem la iniciativa perquè les distintes zones turístiques del municipi, més enllà del patronímic Calvià, tenguin presència pròpia amb estands característics, dins els recintes de Mallorca o de
les Illes Balears, en les diferents fires de promoció turística que se celebrin.
-Establirem plans d’ajuda per millorar l’estètica i la imatge, tan de les zones comercials com en
la façana dels propis comerços, per estimular el bon servei i la bona imatge mitjançant concursos
d’idees, disseny d’aparadors, entre altres.
-Editarem una Guia del Comerç de Calvià.
-Instarem les diferents institucions perquè promocionin el turisme rus en temporada d’hivern. Treballarem conjuntament amb altres institucions per aconseguir que la Comunitat Europea elimini
les traves burocràtiques -expedició de visats- que impedeixen una circulació més lliure.
-Prendrem iniciatives destinades a garantir el compliment de les ordenances i, si s’escau, a la
creació de noves normatives, amb l’objectiu de millorar la façana externa dels negocis i comerços.
Actualment s’incompleix impunament la normativa que delimita els cartells anunciadors d’ofertes
i s’hauria de fer una nova normativa destinada a ordenar l’exposició de productes que estan damunt les voreres del carrer. El desordre i l’amuntegament actual de cartells i productes deteriora
la imatge del comerç de Calvià.
El Bulevard de Peguera, la seva situació actual, és paradigmàtica del deteriorament que pateix
el comerç de Calvià. Ha passat de ser una passeig per a vianants a ser una carretera secundària,
sense el necessari control de la policia. La densitat del trànsit actual desvirtua l’objectiu inicial de
projecte que era el de convertir en una zona amable un indret urbanísticament prou saturat a fi de
facilitar el negoci comercial. Pol·lució, contaminació ambiental i deteriorament de l’abalisament,
contribueixen al deteriorament de la zona.
-Implicarem l’Ajuntament en la dinamització de les zones comercials amb la contractació d’actuacions musicals als carrers. Agrupacions de ball de bot, concert i cercaviles de colles de xeremi-
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es, actuacions de la banda de música municipal, o la instal·lació rotativa per les diferents zones
turístiques de mercats d’artesania tradicional, etc, etc, contribuirien a animar les zones, de part
d’horabaixa, i serien un complement ideal a les actuacions en directe que ofereixen alguns negocis
de restauració.
-Donarem un nou impuls, en col·laboració amb altres institucions insulars, al conegut projecte
anomenat Un hivern a Mallorca, amb el doble objectiu de fomentar l’oferta complementària d’espectacles que expressin les formes culturals de Mallorca, per un costat, i com element impulsor
d’una oferta de qualitat diferenciadora, per l’altre.
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OFERTA ALS PAGESOS DE CALVIÀ
-Sól rústic. Conservarem i explotarem de manera natural el sòl rústic existent al municipi. Incentivarem la conservació del patrimoni natural de Calvià perquè el paisatge interior sigui un atractiu
per als turistes i font de producció natural d’aliments, com el valor afegit que representa l’aproximació productiva. L’Ajuntament farà pedagogia a favor del consum dels animals i dels productes
conreats a Calvià amb l’objectiu afegit que serà una producció útil de cara al manteniment del
paisatge.
-Creació d’ una Cooperativa oberta a tots els pagesos del terme per poder adquirir productes a
l’engròs i abaratir costos.
-Dignificarem l’organització de la Fira del Caprí i Oví, actualment degradada per complet.
-Mercat de Calvià. Oferirem als pagesos l’organització administrativa municipal per a la instal·lació
d’una paradeta per a vendre els productes locals. Els pagesos de Calvià que tenguin un esplet venal ho han de poder vendre al mercat de cada dilluns, com a incentiu per a la producció i amb el
100% dels guanys per al pagès. Cada producte durà el lloc de procedència perquè el client pugui
saber què és el que compra. Aquesta experiència podrà ser traslladada als altres mercats existents
al municipi, tant si tenen caràcter estable com si es tracta d’un mercat d’ocasió.
-Crearem l’oficina del pagès. Ampliarem les competències que actualment té l’anomenada oficina
del món rural perquè els pagesos tenguin un suport local similar al que ofereixen els sindicats
agraris: informació; edició d’un full trimestral; assessorament legal; tramitació administrativa, etc.
-Finca de Galatzó. Explotació turística regulada de la finca i organització de serveis de caràcter
pedagògic per als visitants, tant del municipi com d’altres zones de l’illa. La finca s’ha de convertir
en un exemple del que volem que sigui el sòl rústic. Hi ha d’haver producció agrícola (hortalissa,
taronges, bessó, olives, oli...) així com una guarda d’ovelles de raça mallorquina selecta(els pagesos podran comprar els animals reproductors). S’ha d’oferir als visitants un tast dels productes
locals, de tal manera que se’n pugui fer promoció. L’explotació de la finca també tendrà un servei
d’informació i venda al mercat dels dilluns.
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URBANISME I MEDI AMBIENT
La coalició PSM-IV-ExM assumeix com a criteri d’actuació urbanística que l’aprofitament de l’actual sòl
urbà ha d’estar determinat per la necessitat real d’habitatge segons la demanda dels residents del municipi. Prioritzarem l’ús de sòl urbà per a habitatges de protecció oficial en col·laboració amb l’Insitut
Balear de l’Habitatge.
-Proposarem una revisió de l’actual PGOU a fi de fer-hi els canvis necessaris, consolidar una nova
planificació, que tengui per objectiu evitar el creixement i l’especulació urbanística. Reformarem el
PGOU per evitar la creació de nous camps de golf i més polígons de serveis, o el creixement del polígon de Son Bugadelles. Retornarem a qualificar com a sòl rústic totes les àrees que sigui possible.
-Ens comprometem a estudiar la viabilitat de reduir el sòl que actualment està catalogat com a
urbanitzable i d’informar puntualment els ciutadans de les traves que trobem en el camí que ens
ha de dur a l’objectiu de reduir les perspectives de creixement que ens condueix cap a una situació
insostenible que hipoteca els futur de les noves generacions.
-No permetrem ampliacions de ports esportius ni la creació de nous.
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-Ens comprometem a iniciar els estudis pertinents per donar solució, d’una vegada per totes, al
problema de les inundacions que pateixen segons quines zones del municipi; d’Es Capdellà, Peguera, i Santa Ponça, entre altres, cada vegada que plou molt.
-Adquirim el compromís d’introduir les reformes necessàries, d’una vegada per totes, per millorar
la circulació dels vianants pels nuclis interiors de Calvià i Es Capdellà.
-Cercarem solars i mirarem d’arribar a acords amb els seus propietaris per comprar o llogar terrenys
per fer aparcaments de vehicles, principalment en les zones d’interior.
-Cercarem finançament amb l’objectiu d’enderrocar edificis obsolets. Cal que aquest objectiu vagi
més enllà del que fins ara no han estat més que operacions de maquillatge i de propaganda política.
-Impulsarem la col·laboració amb les associacions que estiguin interessades en una gestió adequada del món rural, com les de protecció civil, les de la defensa forestal, les associacions de caçadors
o les dels pagesos.
-Elaborarem un inventari d’habitatges disponibles i un registre de demanda d’habitatges per tal de
conèixer en tot moment les necessitats reals.

-Ens comprometem a reduir el creixement i a limitar el nombre d’habitatges per metre quadrat de solar.

-Impulsarem d’una manera estricta el manteniment d’equipaments públics i la neteja de totes les
zones del municipi.

-Estudiarem la possibilitat de crear una via connectora, lenta i segura, per accedir els vehicles als
centres educatius existents al municipi.

-Iniciarem els tràmits perquè es facin les obres necessàries amb l’objectiu d’harmonitzar l’amplada
de la carretera a va de Calvià a Palmanova.

-Ens comprometem de dotar el departament municipal d’urbanisme amb el nombre suficient de
zeladors, que tenguin la capacitació necessària i la titulació d’arquitecte tècnic, a fi de reforçar
les mesures de disciplina urbanística i de controlar i de poder sancionar després, les infraccions
urbanístiques detectades.

-Exigirem a les companyies elèctriques i de telefonia a soterrar les línies i el cablejat aeri de les
conduccions.

-Establirem ajudes i avantatges fiscals als propietaris de solars urbanitzables que els vulguin convertir en zones d’aparcament.
-Promourem la vocació agrària del sòl rústic com a mitjà per impedir la construcció de noves vivendes que progressivament destrossen el paisatge, font de riquesa del municipi.
La revisió que farem del PGOU també inclourà la reordenació dels usos comercials i equipaments
urbans per zones, amb l’objectiu d’evitar la proliferació de discoteques i sales d’espectacles ens
zones urbanes amb densitat de població. Aquesta revisió s’ha de consensuar amb els sectors afectats: Associacions de Veïns; empresaris, sindicats, administracions públiques afectades (centres
d’ensenyament, unitats bàsiques de salut, etc.
-Revisarem la normativa que afecta les superfícies mínimes exigides per obrir un local comercial,
que actualment està en 60m2 com a mínim.
-Instarem l’autoritat portuària perquè comprovi si les barques respecten la legalitat vigent referida a la distància que hi ha d’haver entre les embarcacions amarrades i la vorera de les platges.
Instarem, en aquest mateix sentit, els agents de Protecció Civil perquè vigilin que els monitors
d’embarcacions que imparteixen cursos diversos, no s’atraquin arran de voreres i posin en perill
els banyistes.
-Ens comprometem a vigilar amb rigor tots els expedients d’obres, totes les sol·licituds que entrin a
l’Ajuntament, a fi d’informar desfavorablement les instàncies que de manera fraudulenta declaren
l’interès social de la nova construcció o reforma.

-Construirem nous parcs infantils si s’escau i, sobretot, mantendrem en bones condicions de seguretat i higiene els existents.
-Proporcionarem informació periòdica i assessorament sobre bones pràctiques per estalviar aigua
als domicilis.
-Incentivarem l’estalvi d’aigua amb criteris d’equitat. En conseqüència establirem unes tarifes
progressives sobre el consum d’aigua, principalment en blocs de pisos.Instal·lant comptadors individuals allà o no n’hi hagi.
-Proporcionarem informació i assessorament sobre bones pràctiques a horts i jardins, amb l’objecte
d’estalviar i aprofitar millor l’aigua.
-Establirem un control sistemàtic sobre les condicions sanitàries dels torrents.
-En relació a l’apartat del tractament de residus, aplicarem l’estratègia de les 3R: reduir, reciclar
i reutilitzar. Si no hi ha un pacte d’esquerres al municipi, no hi haurà polítiques efectives en el
tractament dels residus.
-Ens comprometem a incrementar els punts verds per a la recollida de residus susceptibles de ser
reciclats.
-Informarem puntualment la població, amb dades reals i contrastables, sobre l’estalvi econòmic i
la reducció de l’impacte ambiental que representa en cada moment la recollida selectiva.
-Promourem la informació, d’una manera intermitent, sobre la reutilització i l’intercanvi de deixalles.
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-Desenvoluparem un pla de neteja integral, amb adaptació especial destinada a les zones que
tenen platges, dels carres i espais públics, amb actuacions regulars i puntuals (festes, esdeveniments específics, etc); instal·larem més papereres, si detectam la necessitat i farem campanyes
informatives adreçades a la població per tal de promoure la col·laboració ciutadana.
-Farem complir amb rigor les ordenances per mantenir netes les voreres dels carrers del municipi
i les platges.
-Proporcionarem informació i assessorament als domicilis sobre bones pràctiques per reduir la
producció de residus o incrementar la seva reutilització o reciclatge.
-Controlarem les zones afectades pels moviments de terres i abocadors incontrolats, amb l’objectiu
de prendre les mesures legals i sancionadores pertinents i restituir-ne les condicions òptimes.
-La nova redacció del PGOU ha d´anar acompanyada d´una revisió del catàleg de camins, amb
l´objectiu de completar una ordenació del territori municipal que recuperi els camins públics i
protegeixi el dret de pas.
-Promourem ajudes i avantatges fiscals per convertir els sostres de les naus industrials en centrals
elèctriques fotovoltàiques.
-Establirem avantatges fiscals que afavoreixin la rehabilitació per sobre de les noves construccions.
Fomentarem la recuperació i rehabilitació d´edificis per contribuir a la reorientació del sector de
la construcció. En aquest sentit, facilitarem l´accés dels ciutadans als programes de recuperació
d´edificis i vivendes.
-Convertirem el patrimoni natural i arquitectònic en font de riquesa, de benestar i qualitat de vida.
Ho farem amb mesures com ara la potenciació de rutes cicloturistes i senderistes, àrees lúdiques
obertes a tothom, rutes de patrimoni arqueològic, etc, també amb l´objectiu d´atreure visitants
alternatius als que rep el municipi en temporada
d´estiu.
-Promourem, conjuntament amb altres administracions supramunicipals, la compra d´espais rurals
per al seu ús com a àrees recreatives.
-Potenciarem una política de col.laboració activa amb els propietaris dels terrenys que tenguin
entre els seus objectius la conservació de la natura, amb suport tècnic i incentius fiscals.
-Augmentarem els itinetraris cicloturístics al llarg de la costa calvianera, amb el mínim impacte
sobre el medi.
-Reutilitzarem l´aigua depurada, donant preferència a l´ús agrícola i controlant que sigui l´aigua
que s´usa per regar els camps de golf existents.
-Augmentarem i millorarem els punt verds de recollida selectiva.
-Proposarem un acord als veïns de Palmanova, Santa Ponça, Calvià i Es Capdellà, per fer en aquestes zones un pla pilot, en una primera fase, de recollida selectiva de residus sòlids.
-Revisarem la normativa vigent per retringir, si cal amb la introducció de noves mesures coercitives,
el trànsit motoritzat en les zones protegides i augmentarem la vigilància.
-Crearem un catàleg de flora i fauna del municipi i el promocionarem com a reclam turístic.
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FISCALITAT I HISENDA
-Aplicarem imposts i taxes d’acord amb el principi de progressivitat fiscal.
-En consonància amb el principi de progressivitat fiscal, establirem bonificacions o exempcions per
a persones que acreditin atur de llarga durada, persones majors amb pensions reduïdes, joves en
situació de precarietat laboral i persones amb pocs recursos econòmics.
-Per tal de facilitar l’accés al primer habitatge, introduirem bonificacions fins el 95% de l’impost
de construccions per a habitatges de protecció oficial, rehabilitació del primer habitatge, instal·
lacions per a discapacitats o construcció d’aparcament.
-Mirarem de millorar el servei de recaptació municipal, la gestió del cobrament d’impostos, a fi
d’evitar d’aquesta manera que el frau o la ineficàcia repercuteixi en una possible inflació impositiva.
-Farem desgravacions fiscals als propietaris de sol rústic que li donin un ús favorable a la protecció
del patrimoni natural i etnològic (casetes de roter, sitges, sínies, estadors, forns de calç...) i també
desgravacions fiscals a les persones que tenguin propietats immobiliàries catalogades com a béns
patrimonials.
-Reduirem tot el que sigui possible, d’acord amb la legislació vigent, l’aplicació de contribucions
especials per finançar aquelles obres que són de primera necessitat o afectin els interessos generals.
-Ens comprometem a estar atents i posar amb especial interès als programes finançats amb fons
europeus a fi de no perdre cap entrada d’ingressos, amb l’objectiu de complementar les inversions
municipals.
-Aplicarem la progressivitat impositiva en totes les taxes i impostos municipals i descomptes a
famílies nombroses i en casos de precarietat econòmica.
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ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL I FUNCIÓ
PÚBLICA
Consideram que una redistribució pressupostària, un canvi en les prioritats inversores, la supressió de
càrrecs polítics supèrflus, una davallada substanciosa dels sous que cobren els polítics amb responsabilitat de gestió, la supressió total d’inversions destinada a despeses sumptuàries i una reorganització
administrativa, consensuada amb els sindicats representatius dels funcionaris municipals, representaria
un cabal de diners que podria ser reinvertit en la millora dels serveis públics municipals. Aquesta nova
orientació representaria un canvi de tendència en la política municipal: posar davant de tot els interessos dels ciutadans. Una administració que va per feina, amb voluntat de servei públic, pot obtenir, a
més, finançament addicional si el cerca.
-Ens comprometem a dotar del finançament necessari els projectes que considerem que han de ser
prioritaris per a la majoria social del municipi.
-Ens comprometem que, si governam, els representants de la nostra coalició no cobraran les retribucions abusives que fins ara han cobrat els polítics calvianers.
-Ens comprometem que no entrarem a fer part de cap programa de govern l’equip del qual es negui
a negociar, com a part integral d’aquest programa, la racionalització de les retribucions dels seus
representants. Ens comprometem a denunciar públicament els abusos que detectem en aquest
sentit. Un polític ha de cobrar un sou digne perquè representa el poble i el municipi, és cert; però
cobrar retribucions que van dels 70 mil euros als 90 mil anuals avui en dia és una obscenitat, un
insult als ciutadans. A Calvià hi ha assessors del batle que han arribat a cobrar 85 mil euros cada
any. Qui vulgui fer negoci que no els faci a costa dels diners que pagam els contribuents.
-Suprimirem el departament de participació ciutadana perquè des de fa més de 20 anys no és més
que una oficina de propaganda al servei del conreu del clientelisme polític.
-Si governam o si donam suport a la governabilitat del municipi, posarem condicions irrenunciables. Ens comprometem públicament a exigir la reducció del sou del batle, dels membres de
l’equip de govern i de la resta de regidors a xifres raonables en un municipi de 50.000 habitants.
Actualment hi ha assessors del batle de Calvià que cobrem més que la batlessa de Palma o el seu
homòleg de Saragossa, per posar només dos exemples.
-Realitzarem una auditoria de gestió per tal d’impulsar una organització municipal eficaç i transparent.
-Establirem les cartes de serveis per a cadascun dels serveis municipals en què apareixeran els
drets de la ciutadania, així com les obligacions i les responsabilitats concretes que la corporació
assumirà per a garantir aquests drets i els nivells de qualitat adequats en la prestació dels serveis
corresponents.
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de la plantilla i el desaprofitament de la vàlua dels treballadors municipals, els quals sovint se
senten infravalorats.
-Reduirem la discrecionalitat en l’adjudicació dels llocs de treball de l’Ajuntament a través de
l’eliminació d’una gran part dels llocs de lliure designació, totalment innecessaris, perquè siguin
ocupats mitjançant el concurs de mèrits, un sistema més objectiu i just que fa prevaldre els valors
que marca la llei marca per a l’accés a la Funció Pública: igualtat, mèrit i capacitat.
-Promourem la formació permanent del personal municipal, i en facilitarem l’assistència als cursos, a través de l’elaboració i implementació d’un pla de formació per adaptar la qualificació del
personal a les noves realitats socials, ambientals, tecnològiques, etc, i de facilitar el seu progrés
personal, professional i laboral.
-Eliminarem, sempre que sigui possible, els contractes anomenats d’assistència tècnica perquè
són, gairebé sempre, un subterfugi per contractar persones i empreses que treballen per als interessos del partit que governa. Amb l’eliminació d’assessors i dels contractes d’assistència tècnica
s‘aconseguirà un triple objectiu: eliminar el clientelisme polític; estalviar despesa pública i motivar
els personal funcionari que està en plantilla.
L’organització de la Policia Municipal està totalment polititzada i al servei del polític de torn. Es
tracta d’un cos de professionals que per causa de la mala gestió dels responsable municipals està
absolutament desmotivada.
-Proposam un millor aprofitament dels recursos humans existents vinculat necessàriament als
desenvolupament de tasques pròpies de la Policia Local, que són la regulació dels trànsit en el
casc urbà; la vigilància en el compliment de les ordenances municipals i la custòdia dels edificis
municipals.
-Negociarem amb la Delegació de Govern que les tasques que són pròpies de la Guàrdia Civil la faci
els cos de la benemèrita. Retirarem als policies locals la responsabilitat de vigilar l’ordre públic;
la investigació del tràfic de drogues; l’obligatorietat de fer de guies turístics a la finca de Galatzó;
l’haver de patrullar per la vorera de la mar i el servei de xofer i guarda espatlles del batle.
-Haver d’assumir competències que són de la Guàrdia Civil, de salvament marítim o de protecció
civil, representa la dedicació d’una gran quantitat de recursos humans i econòmics.
-Proposarem al Delegat del Govern un acord perquè es faci càrrec dels cans que a preu de canari
jove va comprar l’Ajuntament amb l’objectiu d’ensumar droga traginada d’un lloc a un altre. Certament una idea pròpia del personatge Torrente, heroi de la cinematografia actual.
-Ens comprometem a donar tota la informació que sigui necessària sobre la presa de decisions rellevants i sobre la gestió municipal, i a prendre en consideració l’opinió del veïnat i de les diverses
entitats del municipi. Per donar compliment en aquest compromís, convocarem una assemblea
trimestral de manera rotatòria a cada una de les zones del municipi. Tant si governam com si estam
en l’oposició.

-Ens comprometen escoltar i contestar en un termini màxim de 7 dies les peticions que ens arribin
de veïnat, i en 24 hores els avisos d’avaries.

-La coalició PSM-IV-ExM defensa un model de democràcia participativa, on la veu dels ciutadans
no es limita a l’exercici del dret a vot cada quatre anys. Millorarem el contingut del Reglament
Orgànic de Participació Ciutadana.

-Situarem en llocs estratègics plafons il·luminats on la gent -el propi Consistori- pugui penjar els
seus anuncis, amb un bon disseny, estèticament integrat.

-Donarem un nou impuls i facilitarem l’accés al Fòrum de Participació Ciutadana en l’elaboració i
execució del pla d’acció i seguiment de l’Agenda Local 21 de Calvià.

-Racionalitzarem els recursos de l’Ajuntament mitjançant l’eliminació de la gran majoria de càrrecs
de confiança, els quals no fan més que duplicar funcions, amb el conseqüent augment innecessari

Establirem un sistema confecció dels pressupost municipals que sigui participatiu, que permeti als calvianers i calvianeres decidir de forma progressiva sobre la destinació dels recursos econòmics municipals.
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-Consultarem prèviament les entitats interessades o els veïnats afectats en haver de prendre decisions municipals d’importància, per tal de determinar solucions negociades.
-Ens comprometem que si governam els plens municipals es faran a partir de les 20’00h i que
introduirem una reforma en el Reglament Orgànic Municipal a fi i efecte que els veïns del municipi
puguin participar amb veu als plenaris.
-Ens comprometem que representants de les entitats representatives podran participar amb veu i
sense vot a les Comissions Informatives Municipals, d’acord amb les condicions que fixarà el nou
Reglament Orgànic de Participació.
-Farem una política de contractacions de serveis externs ajustades a les necessitats reals i només
les que siguin d´interès general.
-Ens comprometem a reduir al mínim la contractació de serveis externs.
-Durem a terme una política de subvencions que sigui d´interès general i prioritzarem els convenis
de col.laboració a les simples donacions.
-Retransmetrem els Plenaris per l´emissora municipal de ràdio.
-Enfocarem la col.laboració amb les entitats del municipi amb l´objectiu d´incorporar la població a
la tasca solidària de treballar pel poble i amb el d´oferir la participació a la ciutadania en general.
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TRANSPORT I ENERGIA
La coalició PSM-IV-ExM considera necessari recuperar els carrers del municipi com a espai per a la convivència ciutadana. L’augment de la seguretat vial, la pacificació del trànsit o la millora de l’oferta d’aparcaments s’han de complementar amb un transport públic àgil i eficaç i la promoció dels desplaçaments a
peu o amb bicicleta sempre que sigui possible.
-Integrarem l’Ajuntament en el Consorci de Transport de Mallorca com a requisit necessari, al qual
s’ha negat el batle Delgado perquè suposa haver d’invertir diners del pressupost municipal, per
poder millorar el transport públic de Calvià.
-Com a prioritat, proposarem la creació efectiva de línies de transport públic que garanteixin la
circumvalació entre les diferents nuclis de població del municipi i que tenguin com a punt d’enllaç
l’estació de Palmanova.
-Ens comprometem a estudiar la viabilitat d’organitzar un servei públic de bicicletes i a fer les
obres de modificació de rutes per la zona costanera del municipi, a fi que sigui factible transitar en
aquest mitjà de transport d’un nucli de població a un altre.

-Posarem punt i final a la progressiva pèrdua del patimoni de l´Ajuntament.

-Signarem un conveni entre l’Ajuntament i el CTM per a la formació de funcionaris en temes de
transport públic dedicats a la recollida de queixes i suggeriments. D’aquesta manera el govern de
la CAIB podrà respondre amb més diligència els requeriments.

-Potenciarem els serveis cívics, protectors i educatius de la policia municipal: atenció als ciutadans; assessorament; informació; prevenció de delictes; negociació i resolució pacífica de conflictes.

-Crearem un grup de treball format entre representants del govern de la CAIB, de l’Ajuntament de
Calvià i una representació dels ciutadans que n’estiguin interessats per analitzar i fer una diagnosi
seriosa sobre la realitat del transport públic al municici.

-Introduirem la figura del policia tutor, com a figura de servidor públic,en l´atenció que puguin
necessitar els joves.

Establir, amb el major grau de participació i consens possible, un Pla general de mobilitat a Calvià
que inclogui mesures relatives a l’augment de la seguretat vial en general: prioritat a vianants i ciclistes, amb eliminació d’obstacles i amb vies preferents o exclusives; atenció especial a persones
amb mobilitat reduïda; reestructuració i plans per a racionalitzar la circulació i millora d’aparcaments.

-Ens comprometrem a revisar periòdicament tots els carrers del municipi pe controlar el seu estat
a fi d´evitar clots i desnivells.

-Desenvoluparem campanyes informatives per mirar de reduir l’ús de vehicles amb motor dins els
pobles de Calvià i Es Capdellà i també en altres nuclis de població on sigui possible fer-ho.
-Incrementarem la dotació del transport discrecional, busos nocturns, durant els caps de setmanes
d’estiu i cada vegada que hi hagi esdeveniment que siguin d’interès per als joves.
-Elaborarem un pla d’estalvi energètic per tal d’implicar l’Ajuntament en la reducció del consum i
de la producció de gasos d’efecte hivernacle.
-Promourem, sempre que sigui possible, la utilització del carburant biodièsel.
-Proporcionarem informació i assessorament als ciutadans sobre bones pràctiques per estalviar
energia i reduir la producció de gasos d’efecte hivernacle als domicilis.
-Durem a Ple una proposta per a l’aprovació d’un Reglament municipal de contaminació acústica i
disposarem les mesures correctores adients de control amb l’objectiu de limitar-los o eliminar-los.
-Convertirem tots els nuclis urbans en Àrea 20 on estarà prohibida la circulació de vehicles a la
velocitat de més de 20 Km/h.
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-Farem una ecoauditoria de les instal·lacions municipals i, en conseqüència, desenvoluparem un
pla corrector per tal de posar mesures estalviadores en el consum d’energia i contra la contaminació ambiental detectada.
-Reservarem espai als mitjans de comunicació municipal, escrits i radiats, per a la divulgació,
formació i interpretació de temes de caràcter ambiental.
-Prioritzarem la compra de productes locals i provinents de xarxes de distribució de l’ anomenat
Comerç just en totes les activitats dutes a terme per l’Ajuntament i pagades amb fons municipals.
-Imposarem condicions de control medioambiental als serveis i empreses contractades per l’Ajuntament.
-Promourem la signatura de convenis amb l´Ajuntament de Palma a fi de coordinar el transport
públic en les zones limítrofes.

