ALGUNES PROPOSTES PER A LA VILA D’ES CAPDELLÀ QUE VOLEM

CULTURA I PATRIMONI
- Fomentarem la descentralització administrativa en
l’organització de les festes locals, a fi de donar màxima
rellevància a la participació ciutadana, però també
fomentarem la recuperació dels jocs tradicionals en els
programes de festes.
- Subsanarem el dèficit de dotació que pateixen les
biblioteques municipals i en concret la d’Es Capdellà.
Invertirem en fons bibliogràfic i audiovisual i farem
activitats, en col·laboració amb l’escola de primària per promocionar la lectura entre els infants.
Millorarem els horaris d’obertura els horabaixes i la potenciarem com a centre d’informació
general
- Activarem el centre Es Generador de Son Caliu com a Casal de Joves i en crearem de nous a
altres zones.
- Formarem i incentivarem el voluntariat entre els joves perquè puguin impulsar i organitzar
agrupaments d’Esplai.
ESPORTS
- Revisarem els contractes de concessió de serveis a les empreses que actualment ocupen els
poliesportius, i en concret el Palau d’Esports de Calvià, perquè són repetides les queixes que
expressen els usuaris a causa de la mínima qualitat de l’oferta que actualment s’hi dóna.
- Ens comprometem a denunciar totes les deficiències que hi trobarem, avaries mal reparades per
manca d’inversió i altres deficiències cròniques i desateses.
- Proporcionarem monitors per fer bàsquet, volei o handbol a l’escola d’Es Capdellà.
URBANISME I VIES I OBRES
- Ens comprometem a dotar el departament municipal d’urbanisme amb el nombre suficient de
zeladors, que tenguin la capacitat necessària i la titulació d’arquitecte tècnic, a fi de reforçar les
mesures de disciplina urbanística.
- Establirem ajudes i avantatges fiscals als propietaris de solar urbanitzables que els vulguin
convertir en zones d’aparcament, amb l’objectiu de descongestionar el poble de vehicles.
- Iniciarem els tràmits institucionals perquè es facin les obres que siguin necessàries amb
l’objectiu d’harmonitzar l’amplada de la carretera que va de Calvià a Palmanova.
- Exigirem a les companyies elèctriques i de telefonia soterrar les línees i el cablejat aeri de les
conduccions.
- Esmenarem les deficiències que té els passeig que va d’Es Capdellà a Calvià; integrarem el
paviment al seu entorn i hi sembrarem arbres en les zones de descans on hi ha els bancs.
ACCIÓ SOCIAL
- Organitzarem un servei d’atenció personalitzada, des de la Llar de Gent Gran, per fer un
menjador social amb repartiment a domicili per a tota la gent gran que ho necessiti a fi que puguin
estar a ca seva el màxim de temps possible.
- Millorarem els sistemes d’atenció domiciliària, principalment per a la tercera edat i discapacitats.
COMERÇ
- Dignificarem l’organització de la Fira d’Oví i Caprí, actualment degradada per complet. Aquesta
fira s’ha d’obrir als pagesos que fan conreu, s’ha de completar amb l’organització d’un mercat

d’artesania tradicional també a Es Capdellà i s’ha d’impulsar a través d’una molt millor difusió.
Ha d’oferir atraccions complementàries, cercaviles, tallers especialitzats en la cultura popular, etc,
a fi d’activar el comerç del poble.
- Mercat de Calvià: també ha de servir per activar els comerços d’Es Capdellà i, per tant, s’han de
fer reformes en la seva organització. S’hi ha de posar un punt d’informació sobre l’oferta de
serveis i comercial específica d’Es Capdellà. Hi ha d’haver animació amb cercaviles, música de
sonadors de xeremies i la instal·lació d’una paradeta perquè els pagesos de Calvià i Es Capdellà
qui hi vulguin promocionar els seus productes locals ho puguin fer. Oferirem als pagesos
l’organització administrativa municipals per a facilitar la instal·lació d’aquesta paradeta.
- També suprimirem la taxa impositiva que anualment paguen els mercaders a les entitats que
contribueixen a donar vida al mercat amb valor afegit, com són les entitats que sense ànim de
lucre i amb objectius benèfics i exposen els seus productes.
MEDI AMBIENT
- Proposarem un acord als veïns de Calvià i d’Es Capdellà de fer un pla pilot de recollida selectiva
de residus sòlids.
HISENDA PÚBLICA
- Farem desgravacions fiscals als propietaris de sòl rústic que li donin un ús favorable a la
protecció del patrimoni natural i que contengui elements etnològics.
- També aplicarem desgravacions fiscals a les persones que tenguin propietats immobiliàries
catalogades com a béns patrimonials.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA (algunes propostes referides als plenaris municipals)
- Canviarem l’horari dels plenaris municipals. Seran a les 20’00h a fi que tothom que ho vulgui hi
pugui anar.
- Modificarem el ROM (Reglament Orgànic Municipal) a fi que tothom que ho desitgi,
principalment els representants d’entitats, pugui participar, opinant oralment, en els plenaris
municipals.
- Retransmetrem per Ràdio Calvià el plenaris.
TRANSPORT
- Integrarem l’Ajuntament en el Consorci del Transport de Mallorca
- Convertirem total o parcialment els nuclis urbans en Àrea 20, on estarà prohibida la circulació
de vehicles a velocitat superior de 20 Km/h.
- Connectarem Es Capdellà amb els principals nuclis de població, Palmanova, Santa Ponça i
Peguera.
- Col·locarem un aparcament de bicicletes en alguna de les places de la vila.
POLICIA MUNICIPAL
- Introduirem la figura del policia local tutor, com a figura de servidor públic, en l’atenció
específica que puguin menester els joves de cada nucli de població.
RETRIBUCIONS DELS POLÍTICS
- 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 i ens comprometem, també, a denunciar públicament els
abusos que detectem en aquest sentit.

