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Ordre públic i neteja
Sense ànim de desmerèixer qualsevol altre assumpte, el que és innegable és que
tant a nivell de ordenació de la convivència com de neteja del municipi hi ha moltíssim
terreny per avançar, sent ambdues problemàtiques percebudes per la ciutadania com
de vital importància i més urgent, ja no solució, sinó millora. La convivència i la neteja
s'han vist greument deteriorades en les últimes dècades, en gran part fruit d'un model
turístic pel qual ens hem vist superats i del que es parlarà més tard, però no únicament.
Sense entrar en detalls, qualsevol portmanyí/na és coneixedor de les situacions que
any rere any, temporada rere temporada, es donen en el municipi i que atempten
directament a la línia de flotació del que han de ser unes normes de convivència
sensates, que facilitin l'habitabilitat del municipi per als seus residents a la vegada que
es dóna una explotació turística d'aquest, que no per ser la principal font d'ingressos de
molts, ha de gaudir de patent de cors per qualsevol actuació.

La solució no és ni de lluny simple i per descomptat transcendeix l'àmbit
d'actuació purament municipal. En aquest sentit, cal ser conscients que moltes
actuacions requereixen de la, ja no només participació sinó col·laboració d'altres
entitats, sent necessari treballar per al consens amb les diferents administracions i
agents socials, promovent l'aplicació de polítiques que condueixin a una millora
ostensible de la convivència. També requereixen una revisió les normes existents,
enlentides per processos burocràtics que s'eternitzen i que, en definitiva, tenen a veure
amb la falta de mitjans i la desconnexió existent entre el treball dels cossos de
seguretat i les administracions responsables. Desconnexió que el ciutadà del carrer

percep com impunitat en molts casos, contribuint a la creixent sensació de malestar i
descrèdit institucional .

En aquest sentit, i des de l'àmbit municipal, Reinicia Sant Antoni proposa:
 Estudi i optimització del funcionament intern de la Policia Local , tant pel que fa

a la manera en què es relaciona amb l'Ajuntament com a la coordinació amb altres
cossos de l'estat.
 Reclamar a organismes superiors la possibilitat d'augmentar el nombre

d'efectius de la Guàrdia Civil a nivell de tota l'illa perquè la Policia Local pugui centrarse en altres funcions avui dia pràcticament abandonades (compliment d'ordenances,
venda ambulant, trànsit, control de les xarxes de prostitució de carrer i control de les
xarxes de tràfic d'estupefaents ). Es fa necessari promoure la declaració del municipi
com a zona turística madura perquè aquesta reclamació de més efectius sigui més
factible . De la mateixa manera, instar que les plantilles es basin en la població flotant i
no només la d'habitants fixos del municipi.
 Revisió de totes les ordenances municipals vigents vinculades a la regulació de

la convivència i actualització de les mateixes per adequar-les a la realitat, prioritzant
aquelles que, per la seva naturalesa, afecten a temes d'alt impacte social. Aplicar
criteris de racionalitat en les quanties obrint la possibilitat de commutar les sancions
per treballs a la comunitat en casos de menor rellevància.
 Exigir a les administracions corresponents major nombre d'inspectors i

d'inspeccions de treball i sanitat que controlin aspectes com les bodegues i els
contractes il·legals a les empreses d'oci nocturn.
 Establir uns requisits lingüístics mínims per al cos de la Policia Local,

prestant més formació contínua als agents en aquest sentit.
 Distribuir les diferents patrulles de la Policia Local de manera que algunes

patrullin a peu pel nucli urbà i el passeig marítim.
 Cerca a través de la declaració de destinació turística madura la possibilitat de

disposar de més efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.

 Agilitzar el tràmit de les sancions, sent especialment sever en aquelles que

afectin a temes sensibles (horaris, soroll ...). Estudiar la possibilitat de retirar les
llicències d'activitat cautelarment.
 Treballar conjuntament amb altres administracions en la redacció d'ordenances

que regulin assumptes de competència supramunicipal però impacte directe a Sant
Antoni (Bodegues 24 hores, PartyBoats, pisos turístics i locals de menjar ràpid).
 Optimitzar el sistema de sonometries garantint l'accés gratuït al mateix de

qualsevol ciutadà en el moment en què ho requereixi.
 Especialització del cos de policia en diferents unitats, sent especialment

important l'encarregada de vetllar per uns correctes índexs de contaminació
acústica. Vetllar per la presència policial continuada en els diferents nuclis urbans del
municipi.
 Aplicar criteris de transparència en el funcionament de la Policia Local, donant

aquesta part del nombre d'actuacions realitzades, resoltes i pendents de forma
periòdica a través del web del consistori.
 Millorar les instal·lacions i mitjans amb què compta la Policia Local,

especialment pel que es refereix a l'oficina del West End. Crear una unitat mòbil que es
desplaci als nuclis urbans de forma periòdica a aquells punts que requereixin d'una
especial atenció en moments determinats.
 Optimitzar el cens caní per al municipi, d'inscripció obligatòria i gratuïta.

Habilitar un parc per a mascotes, amb zona de "pipican" i tanca per al control
dels animals.
 Estudiar la possibilitat d'habilitar zones per a mascotes en alguna de les platges

del municipi per als mesos d'hivern.
 Separar la prestació de serveis de neteja i de jardineria en contractes

independents. Estudiar la possibilitat de municipalitzar certs serveis o de donar suport
a les seves plantilles amb aturats de llarga durada en certes èpoques de l'any.
 Cercar la col·laboració de comunitats de veïns i propietaris d'establiments

en el manteniment d'una correcta neteja dels carrers, aplicant descomptes en

les taxes municipals d'escombraries a aquells grups que compleixin amb una sèrie de
requisits que facilitin el treball dels operaris de neteja.
 Campanyes de conscienciació sobre la neteja, recollida de residus animals,

reciclatge i medi ambient. Caldria fer un especial èmfasi en la recollida selectiva de
residus reciclables dels comerços, creant un calendari anual fix.
 Augmentar el nombre de papereres i contenidors, així com el de punts de

reciclatge, especialment en les barriades perifèriques i pobles.
 Facilitar la comunicació amb la ciutadania pel que fa a queixes per assumptes

de neteja, creant canals de comunicació directa amb l'ajuntament o amb la pròpia
empresa responsable.
 Garantir el compliment del contracte municipal d'escombraries en la seva

totalitat en el cas que ja hagi estat aprovat o optimitzar el mateix abans de renovar-lo,
tractant d'adaptar a les necessitats actuals del poble.
 Garantir la neteja de costes, marges de carreteres, abocadors espontanis en

àrees forestals i altres àrees subjectes a l'àmbit d'una altra administració ja sigui
pactant amb aquestes o avançant el treball mitjançant la contractació d'aturats de
llarga durada.
 Neteges periòdiques i manteniment de torrents, camins municipals i zones

forestals, estudiant la creació de brigades de zeladors mediambientals i sol·licitant a
més al Govern Balear que posi en marxa un estudi de gestió de riscos en el nucli urbà
que aprofundeixi en assumptes com les desembocadures de torrents o les àrees de
perillositat d'incendis.
 Optimitzar el funcionament de les barques de neteja costanera, perquè prestin

un servei realment efectiu.

Turisme
Reinicia Sant Antoni considera urgent afrontar el debat del turisme i donar veu a
tota la ciutadania amb l'objectiu de desenvolupar un nou model que reverteixi
positivament en el poble i faci possible la convivència del conjunt de la població visitant
i resident.

El temps posa de manifest que l'esquema sobre el qual se sustenten la major part
de les nostres economies domèstiques, ha quedat perillosament obsolet. Any rere any,
la població es veu més afectada per aquest procés de decadència en què el turisme
rebut és cada vegada més barat, més brut i menys respectuós. En temporada alta el
poble es converteix en un camp de trinxeres, sense que hi hagi manera d'establir cap
tipus de control o fomentar una mínima convivència.

Urgeix la necessitat de consensuar un nou rumb. Reinicia Sant Antoni promou
l'elaboració col·lectiva d'un Pacte Social pel Turisme en el qual puguin participar tots els
agents implicats, tant socials com econòmics, amb l'objectiu de definir les mesures
concretes que s'han de prendre els propers anys. Els veïns i veïnes de Sant Antoni no
mereixem viure a expenses del que succeeixi, sinó que tenim el dret (i l'obligació) de
marcar el camí i de definir l'estratègia turística, com a part fonamental de la nostra
economia, la de l'ajuntament però sobretot la de les nostres famílies. Aquesta
estratègia passa necessàriament per elevar els estàndards de qualitat, diversificar
l'oferta, actuar contra l'excessiva temporalitat i apostar per una reputació mundial de la
qual sentir-se orgullosos/es, que no sigui la d'un parc temàtic del lleure low-cost.

No caurem en maniqueismes davant un tema que és complex, però sabem que
turisme de qualitat no significa necessàriament turisme de luxe, com interessadament
ens han fet creure. Turisme de qualitat és aquell en el qual surten beneficiats tant
turistes com residents. Les activitats esportives, culturals i gastronòmiques existents

formen part de la riquesa del municipi, però hem d'apostar decididament per
consolidar i desenvolupar altres activitats noves, per poder projectar la nostra imatge
turística en elles, aprofitant l'immens potencial de què disposa el nostre municipi i
generant un cercle virtuós que reverteixi la situació actual. Tampoc podem oblidar que
l'urbanisme i l'entorn natural (marítim i terrestre) són l'eix sobre el qual es desenvolupa
la vida social i comercial, de manera que una mala planificació i conservació incideixen
negativament en els usos que s'acaben donant a aquests espais comuns. Un turista
satisfet per la qualitat i bon estat de tot allò que configura la seva experiència acaba
sent el més respectuós, i un turista respectuós acaba sent el millor reclam per Sant
Antoni.

Paral·lelament a aquest pla estratègic a mitjà i llarg termini, cal actuar de forma
urgent en els elements més conflictius de la situació actual, amb una previsió ben
planificada dels mesos d'estiu i mitjançant una revisió profunda de la regulació
existent. La solució no passa per establir una sèrie d'ordenances coercitives, ineficaces
o inaplicables, sinó per dotar-nos d'un marc normatiu legítimament aprovat i fer-ho
complir amb el màxim rigor possible.

Així mateix, caldrà col·laborar amb els termes municipals veïns i amb la resta
d'entitats supramunicipals per exigir les polítiques encaminades a desenvolupar aquest
nou model, que ha de contemplar la millora del transport durant tot l'any, la
connectivitat aèria i marítima, l'estat de les infraestructures bàsiques i la conservació
de l'entorn.

Dit això, recollim una sèrie de propostes que mitjançant la participació activa de
la ciutadania han de ser l'embrió del Pacte Social pel Turisme 2015-2020 que esperem
es segueixi desenvolupant i ampliant conforme es difongui aquesta iniciativa i que
prendrem com referència per a l'elaboració del nostre programa i la nostra acció
municipal :

 Facilitar el sistema d'informació i denúncia del ciutadà, establint plataformes
on-line de transparència i participació, així com un telèfon de contacte
municipal les 24 hores en temporada turística amb un servei de traducció i
interpretació continuat .
 Pla d'Embelliment per zones amb l'objectiu de millorar i diversificar l' activitat
comercial.
 Apostar per un model portuari turístic i esportiu, gestionat municipalment en
col·laboració amb les associacions nàutiques.
 Promoure esdeveniments culturals (música en viu, cinema, teatre, certàmens,
exposicions, col·loquis, jornades...) tant de primer ordre com d'àmbit insular i local,
amb especial atenció estratègica als extrems de la temporada, i aprofitant totes les
instal·lacions municipals disponibles. Plantejar instal·lacions noves sempre sota els
criteris de no malbaratament, rehabilitació d'espais deteriorats, consens social per durlos a terme i possibilitats reals de retorn econòmic i/o social.
 Optimitzar la comunicació entre l'ajuntament i la Policia Local per agilitar la
tramitació d'expedients i establir com a prioritàries les intervencions referides
a la violació de drets bàsics de la població resident i visitant, com el
descans i la salut.
 Racionalitzar els horaris dels establiments d'oci nocturn, especialment els
situats en zones urbanes, per fer-los compatibles amb la vida social i comercial
diürna.
 Promoure l'acció d'aquells operadors turístics i promotors turístics que facin
pedagogia entre els seus clients sobre els comportaments i facin especial reclam del
tipus d'oferta turística que estratègicament es considera prioritària.
 Dotar la Policia Local de major autonomia i recursos per a la prevenció i la
actuació eficient en casos de vulneració flagrant de drets contra les persones.
Incrementar la seva presència en àrees sensibles com el passeig marítim i el West End.
 Exigir i promoure la declaració del municipi com a zona turística madura, a fi de
comptar amb els mitjans necessaris per renovar l'oferta i revertir la situació.

 Promoció i definició de rutes verdes i etnològiques d'interès turístic diürn,
senyalitzant degudament el patrimoni susceptible de ser conegut i difós.
 Pactar amb els propietaris de locals d'oci l'ús gratuït dels seus serveis i valorar
mesures per al manteniment de la neteja a les zones d'oci nocturn.
 Racionalitzar els mercats artesanals per fer-los compatibles amb l'activitat del
comerç local estable i promoure la col·laboració perquè les activitats siguin
beneficioses per a tots dos.
 Revisió de la concessió de noves llicències de locals d'oci en el nucli urbà.
 Prohibir la publicitat explícita de promoció de l'alcohol (2x1, begudes gratis...)
i/o l'exhibició de venda d'alcohol a la via pública.
 Pla de regulació i prevenció de la venda ambulant.

Urbanisme i Infraestructures
Un gran percentatge de l'acció de govern de qualsevol entitat passa directament
o indirectament per l'àrea d'urbanisme. Donada la seva especial importància, entenem
fonamental dotar, d'una banda dels mitjans humans necessaris per agilitzar i optimitzar
el seu funcionament, així com de la màxima transparència possible per, en primer lloc,
poder explicar públicament les decisions preses en el nostre àmbit d'actuació i, en
segon, donar compte raonadament de les limitacions sobrevingudes d'altres àmbits
supramunicipals. En qualsevol cas, criteris d'equitat, sostenibilitat ambiental, o
protecció del territori i els recursos propis han de sustentar la nostra línia d'actuació.

Entenem que no és el moment de posar sobre la taula grans projectes urbanístics
sinó de dedicar temps, mitjans i esforç a la gestió del dia a dia municipal, focalitzant
l'acció de govern en tirar endavant assumptes a priori petits, però d'importància
majúscula presos en el seu conjunt per a la construcció d'un nou Sant Antoni. Millora
de calçades i voreres, plans d'embelliment zonals, ajudes per a la rehabilitació de

façanes i solars o esponjament del nucli urbà són algunes de les línies d'acció que
plantegem en aquest sentit.

Pel que fa a infraestructures, des de l'equip de govern s'ha de garantir el
funcionament òptim de aquelles la titularitat del qual ostenta, així com vetllar perquè
el mateix succeeixi en aquelles que depenen d'altres entitats. Salvant la finalització del
nou cementiri, volem posar l'accent en optimitzar aquelles infraestructures de les que
ja disposem actualment per, un cop resolt això, plantejar el posar sobre la taula la
necessitat de noves inversions i serveis.

Així doncs, des Reinicia Sant Antoni, proposem el següent:
 Planificació anticipada que garanteixi que les obres de sanejament / millora
tinguin lloc durant els mesos d'hivern, acotant el període per a obres exteriors de cert
impacte fins a l'1 de maig, tal com indica l'ordenança existent, i ajustant els terminis
perquè totes les actuacions que requereixin obertura de rases i altres es duguin a
terme de manera conjunta.
 Realització d'un estudi de mobilitat municipal que inclogui la possibilitat d'obrir
carrers, canviar el sentit de les mateixes, millorar la senyalització, així com un pla de
peatonalització del nucli antic. Aquest pla inclouria, per exemple: l'obertura del carrer
Ametllers a Ses Païsses, tancament de les rotondes de la ronda de Ses Païsses,
implementació de carrils bici que connectin zones perifèriques amb els nuclis urbans,
connectar el carrer Tarongers amb la ronda de Can Tomàs, millora de l'accés al centre
de salut de Sant Antoni, passos de zebra en zones del municipi on siguin necessaris,
especialment al voltant de les zones educatives, etc.
 Incentivar mitjançant la reducció de taxes municipals les obres de millora
encaminades a la rehabilitació de façanes.
 Establir nous impostos sobre immobles no acabats o pactar amb els seus
propietaris la demolició dels mateixos en el context d'un Pla de Esponjament del nucli

urbà que permeti la creació de noves zones verdes i d'esbarjo. Plantejar l'adquisició
d'aquests immobles per a la creació d'un parc d'habitatges socials.
 Sanejament de la xarxa de clavegueram estenent la mateixa a altres zones /
pobles del municipi a les que actualment no es proveeix.
 Plans de rehabilitació zonals (West End, casc antic) consensuats amb tots els
agents socials implicats. Pla de sanejament de voreres i calçades.
 Cobrir els escocells de les jardineres municipals.
 Sol·licitar a Defensa la cessió de la Residència Militar del carrer Cervantes per a
ús municipal.
 Gestió municipal de l'aparcament de Plaça Espanya establint tarifes que
permetin mantenir les instal·lacions sense resultar abusives.
 Condicionament dels aparcaments dissuasius que es troben actualment al
municipi. Regularització dels mateixos i creació de nous.
 Garantir la il·luminació correcta de totes les carreteres que discorren pel
municipi.
 Finalització de les obres i posada en marxa del nou cementiri.
 Estudiar la possibilitat de crear un bulevard de vianants que connecti la zona
marítima amb l'interior del poble i serveixi de vincle entre les dues àrees, incentivant al
visitant a endinsar-se al poble.
 Mantenir els polígons industrials actuals evitant la seva dispersió en el territori i
el seu acostament als nuclis urbans.
 Plans de millora de l'accessibilitat dels edificis municipals mitjançant la
instal·lació d'ascensors i rampes en aquells on sigui possible i eliminació efectiva de
barreres arquitectòniques al municipi.
 Promoure l'ús de materials i formes de construcció sostenibles així com d'una
estructura de ciutat energèticament eficient.
 Consensuar criteris d'estètica arquitectònica.

 Desenvolupament de mesures urbanístiques que fomentin el creixement al
voltant de nuclis ja consolidats i que assegurin la protecció d'aquells espais
especialment significatius pels seus valors ambientals, culturals o paisatgístics.
 Promoure que la zona de Ses Variades es converteixi en un espai lliure d'ús
públic amb l'objectiu que tota la ciutadania pugui gaudir de l'únic espai costaner no
edificat que queda a l'interior del casc urbà de Sant Antoni.
 Dotar els nuclis urbans que no disposen de les infraestructures necessàries com
clavegueram, aigua potable, enllumenat públic o recollida d'escombraries i
desenvolupar un pla de soterrament de les esteses elèctriques aèries.
 Donar suport des de l'Ajuntament tota les mesures necessàries perquè la
recepció efectiva de la TDT i Internet a tot el municipi sigui una realitat.
 Promoure la creació de places en el casc urbà com a zones pròximes de reunió i
de vida en comú.
 Buscar la possibilitat de crear un parc infantil-zona recreativa a la zona del Barri
d'Es Molí.
 Retirar totes les tanques publicitàries que es troben en sòl rústic il·legalment.
 Millora i manteniment de camins rurals en col·laboració amb la Cooperativa
Agrícola i veïns.
 Aprovar la revisió del pla general d'ordenació urbana adaptat al PTI.
 Augmentar el grau de protecció en sòl rústic incloent una previsió de sòl públic
per ubicar equipaments culturals i habitatge de protecció oficial.

Medi ambient, mobilitat i sostenibilitat
Entenem que aquest és un bloc irrenunciable i inherent a l'ADN dels integrants
d'aquesta plataforma, de manera que tot i no comptar l'àmbit municipal amb totes les
competències desitjables al respecte, ha de quedar meridianament clar el compromís
de donar suport i exigir on faci falta la implementació de polítiques que prevalguin la
conservació del nostre territori i els seus recursos així com la gestió sostenible i racional
dels mateixos. Vivim en i d'un entorn privilegiat sovint víctima d'agressions
intolerables, ja sigui a mercè de governs afins a la política del ciment i la construcció, ja
sigui per la desbordant pressió humana a què es veu sotmès any rere any. No obstant
això actuacions bàsiques que garanteixin aspectes tan elementals com una bona gestió
dels residus o de recursos hídrics s'enquisten en el temps sense arribar a quallar de
manera concreta i sostenible. Qualsevol actuació en aquest sentit tindrà el nostre
suport, sense perjudici de, des de l'ajuntament, promoure les següents propostes:
 Buscar solars per a realitzar horts urbans, per exemple, en col·laboració amb
associacions veïnals o altres entitats.
 Eliminar l'ús d'adobs sintètics i herbicides en jardins públics.
 Pla de creació d'aljubs que puguin recollir aigües pluvials per emprar-les en
tasques de jardineria i neteja.
 Recuperació ambiental de torrents i les seves riberes com a corredors verds
(tram final del torrent de Buscastell). Neteja de torrents, especialment en zones
adjacents a ponts per la seva perillositat.
 Promoure que l'Ajuntament, com a consumidor, treballi amb entitats
d'economia social i cooperatives, posant especial èmfasi en criteris ambientals a l'hora
de contractar.
 Pla de gestió d'Es Amunts: gestió de l'àrea "Xarxa Natura" i ANEI.
 Garantir l'accés públic a la costa a tot el municipi.
 Creació d'un centre d'interpretació a la zona d'Es Broll de Buscastell sobre les
diferents manifestacions al llarg de la història vinculades amb la cultura de l'aigua.

 Construcció d'un refugi excursionista a Sant Mateu amb la possibilitat de cedir
la seva gestió al Govern, ja que disposa d'una xarxa d'aquests.
 Reducció de residus: Promoció de la venda a granel en mercats i comerços del
municipi, recollida de matèria orgànica (quan es disposi de les instal·lacions per al seu
tractament en una futura planta de compostatge).
 Promoció de l'hàbit del reciclatge incentivant fiscalment als comerços i
establiments. Penalitzar el "no hàbit". Creació de Punts nets mòbils.
 Impuls de mercats tot l'any en totes les parròquies del municipi que afavoreixin
la comercialització de productes locals de temporada.
 Impulsar estudis d'adequació energètica.
 Propiciar la construcció bioclimàtica i integrada en l'entorn amb la reducció
d'impostos.
 Aconseguir la certificació ambiental EMAS en els edificis municipals.
 Creació de noves rutes culturals, ambientals i esportives.
 Campanyes de neteja de "abocadors espontanis" ubicats en zones forestals.
 Plantejar la implantació d'una ecotaxa turística com a mecanisme de recaptació
de fons que puguin emprar-se en tasques de manteniment, neteja...
 Sol·licitar al Govern barques de neteja que cobreixin la badia de Portmany.
 Substitució progressiva de lluminàries en nom de disminuir la contaminació
lumínica i buscar criteris d'estalvi.
 Ús de l'aigua de la depuradora per a la neteja de carrers quan sigui possible
tècnicament.
 Polítiques de promoció de les energies renovables mitjançant l'ús de plaques
solars en edificis municipals i establiment de criteris mediambientals en les contractes
municipals.
 Xarxa de carrils bici que connectin el nucli urbà amb les barriades perifèriques
així com amb els centres escolars i esportius.

 Instar la posada en marxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i de gas,
promocionant la substitució progressiva de vehicles municipals per aquests.
 Instar el Consell Insular a millorar les línies de transport públic per adequar
l'horari i els preus a les necessitats dels habitants (aeroport, altres pobles, escola oficial
d'idiomes, esdeveniments culturals en altres municipis...).
 Municipalitzar línies d'interès especial com puguin ser les que connectin amb
les parròquies.
 Control continuat al llarg de tota la temporada de les concessions /
autoritzacions de platja perquè es ajunten al que disposa.
 Eliminació efectiva de barreres arquitectòniques (fanals, pals, papereres,
jardineres) en tots els espais públics (places, voreres, etc.) i els edificis que depenen de
l'Administració Pública instant al sector privat a treballar en la mateixa línia.
 Garantir l'ús gratuït del pàrquing de plaça Espanya o continuar amb la política
d'aparcaments dissuasius.
 Campanyes de conscienciació d'ús del transport públic i el transport no
contaminant. Possibilitat d'implementar un servei municipal de préstecs de bicicletes i
promocionar el seu ús.
 Actualització del catàleg de camins. Manteniment dels mateixos.
 Contractar vigilants de camp en els vedats de caça.
 Control municipal de les zones aprofitades com a vedats i detracció d'aquelles
no raonables.
 Ús dels espais públics disponibles per a la realització d'actes i campanyes que
busquin la promoció i el coneixement del medi ambient fent especial èmfasi en la
importància de la Posidònia Oceànica. Tallers educatius, xerrades, exposicions...
 Garantir l'accés de l'aigua de tots els veïns buscant consensuar tarifes el més
reduïdes possible amb l'empresa subministradora.
 Cobrir mitjançant estructures estètiques integrades en l'entorn els contenidors
d'escombraries i reciclatge.

 Actualitzar el Pla director d'aigües per adaptar-lo a l'actualitat (el vigent és de
1985). Garantir el sanejament, manteniment i desratització efectiu de la xarxa de
clavegueram municipal. Separació de pluvials i aigües residuals. Revisar l'estat de la
xarxa de canalització per dotar d'eficiència a les infraestructures.
 Crear campanyes per millorar la gestió, control i eficiència dels recursos hídrics i
afavorir un ús responsable dels mateixos per recuperar el nivell freàtic dels pous i
aqüífers.
 Elaboració de mapes de sorolls establint mesures correctores i augmentant els
controls i les inspeccions.

Gestió de l'administració i recursos públics
Des Reinicia Sant Antoni considerem innegociable el que qualsevol administració
o entitat pública base el seu funcionament en criteris de màxima transparència i
austeritat.

Els ajuntaments i, en última instància, els equips de govern que els ostenten no
són més que eines al servei de la ciutadania, pel que entenem que han de donar
facilitats efectives a aquesta per fiscalitzar l'acció de govern d'una manera àgil,
aparcant el tradicional model que eternitza qualsevol actuació en aquest camp.
L'ajuntament ha de facilitar al ciutadà totes les vies de comunicació i informació al seu
abast de manera que el foment de les noves tecnologies, l'enregistrament i difusió dels
plens municipals, la rendició de comptes o la implementació de mecanismes de
consulta popular són condicions indispensables per a tot bon govern.

D'altra banda, aquests últims anys s'han popularitzat la idea que a més d'establir
mecanismes de transparència i control, la gestió dels comptes públics ha d'estar
subjecta a criteris d'austeritat i racionalitat. Precisament el ignorar aquests criteris ens

ha portat en gran mesura a la situació d'endeutament i paràlisi actual. La crisi passarà,
el context nacional i internacional milloraran, però no haurà servit de res si oblidem
aquesta premissa i tornem a models megalòmans del passat.

En aquest sentit, proposem:
 Posada en marxa d'una auditoria externa dels comptes municipals que permeti
comptar amb un punt de partida fidedigne sobre el qual començar a treballar.
Publicació anual dels comptes municipals de manera comprensible per la ciutadania,
fent especial èmfasi en la seva difusió i publicitat.
 Promoure la instauració d'un sou màxim de catorze pagues de 3 vegades el
salari mínim interprofessional per als càrrecs electes, incloent dietes i excloent les
despeses inherents a les necessitats de representació, entenent que aquesta retribució
garanteix unes condicions dignes per a exercir les responsabilitats i funcions que
suposa el càrrec.
 Simplificació de l'esquema organitzatiu municipal amb l'objectiu d'optimitzar el
seu funcionament a través de la reestructuració de determinats llocs, la creació d'altres
i la implementació de mesures consensuades en la línia d'aconseguir l'excel·lència.
Minimitzar la figura del personal de confiança apostant per la contractació a través de
borses d'ocupació.
 Transformació de la revista municipal Es Verro en una publicació mensual de
caràcter digital (amb una petita tirada en paper per a instal·lacions públiques i pobles
del municipi) que garanteixi la neutralitat informativa reservant espai a exposar les
decisions i acords plenaris, així com a totes les forces polítiques i col·lectius /
organitzacions que així ho requereixin. Edició de dos números especials en paper
coincidint amb les festes de Nadal- Sant Antoni i Sant Bartomeu, en què, a part
d'incloure el programa de festes i activitats, es publiquin els balanços de comptes
semestrals del consistori.
 Revisió dels contrastos municipals de publicitat adequant-los a criteris objectius
de difusió, audiència, etc.

 Instància a la resta de forces polítiques a l'assumpció de codis de conducta ètica
i de bon govern local en la línia del que disposa el codi ètic de Reinicieu Sant Antoni,
promovent especialment l'adequació salarial de l'equip de govern, grups de l'oposició i
personal de confiança al que disposa aquest codi.
 Promoure la dedicació completa a temps parcial del 50% dels representants
públics.
 Promoure uns pressupostos participatius sobre els que la ciutadania pugui
manifestar els seus interessos i preferències a l'hora de plantejar noves inversions.
 Estudiar la possibilitat de mancomunar serveis entre ajuntaments per tal
d'optimitzar la seva eficàcia.
 Facilitar el fraccionament en el pagament de tributs locals.
 Simplificar els tràmits i procediments administratius municipals i les relacions
administratives amb altres institucions (Finestreta única).
 Crear la figura del gestor administratiu local, encarregat de facilitar la tramitació
administrativa a les entitats, clubs i col·lectius.
 Apropar l'administració local als veïns de tot el municipi incorporant la gestió
telemàtica i el desplaçament de funcionariat als nuclis rurals (Oficina mòbil).
 Millorar la gestió administrativa ampliant la gestió telemàtica, més àgil, més
propera i per reduir els costos.
 Optimitzar la gestió cadastral.
 Donar suport a aquelles administracions que promoguin la creació d'una
ecotaxa com a font de finançament destinat a la promoció turística i el medi ambient.
 Millorar la gestió de les bases de dades de l'ajuntament per a una gestió més
àgil i equitativa. També revisar la gestió administrativa de la institució per permetre un
major grau d'operativitat i connectar els tràmits mitjançant l'e-democràcia.
 Posada en marxa d'una ordenança municipal de transparència que habiliti
mecanismes àgils d'accés a la informació per part de qualsevol ciutadà o ciutadana.
 Afavorir la cessió de locals municipals a les diferents associacions inscrites en el
municipi.

 Foment de la figura dels pressupostos participatius, ampliant el període
d'exposició pública i instaurant totes les mesures necessàries per donar-los a conèixer.
Estudiar la possibilitat de destinar un percentatge de la inversió real a projectes
decidits mitjançant consulta popular.
 Gravar els plens i penjar al web municipal, publicitant-los adequadament. Fixar
una data concreta per a la seva celebració dins d'un horari que permeti la màxima
afluència.
 Implementar un format trilingüe de la web de l'ajuntament.
 Ús de Programari Lliure a tota la gestió informàtica interna municipal, per tal
d'estalviar costos, aconseguir independència tecnològica i afavorir el desenvolupament
local i el concepte d'Open Source.
 Creació d'un reglament de funcionament plenari que inclogui, entre d'altres
aspectes, l'obligació d'establir una data fixa per a la celebració dels plens, la possibilitat
d'alternar horaris de matí o tarda per facilitar l'assistència als veïns, la deguda difusió i
publicitat , la realització dels mateixos en dependències diferents del propi consistori
així com l'habilitació d'un torn obert de paraula en el qual el públic pugui interpel·lar
l'equip de govern i oposició al voltant de les matèries abordades en la sessió.
 Potenciació de la figura del regidor de barri mitjançant l'establiment de
calendaris fixos de reunions amb les veïnes i els veïns de l'àrea que representa en què
aquests puguin exposar el que considerin oportú així com retre comptes per la labor
exercida des del consistori.

Cultura, joventut i esports
Aquest és un projecte integrador. Entenem que tindrà o no èxit en la mesura que
aconsegueixi connectar amb quants i quantes més millor. En aquest sentit ens sembla
oportú deixar clara la nostra neutralitat absoluta al voltant del tema lingüístic,
tradicional punt de dissens en la política local. La promoció i defensa de qualsevol

forma de cultura forma part del projecte, entenent totes i cadascuna de les llengües
parlades al municipi com una font de riquesa a preservar. Al marge d'això, ens allunyem
d'actituds dogmàtiques en un o altre sentit que només serveixen per fragmentar al
voltant de elements que haurien enriquir-nos.

Respecte a aquest gran bloc temàtic, entenem que es tracta d'un dels camps en
què més possibilitat d'acció ha donada la precarietat amb què s'aborden aquestes
temàtiques en l'actualitat. Entenem que al municipi cal aportar alguna cosa més que
festes esteses al llarg de les setmanes i els mesos. Sense ànim de desmerèixer el renom
que algunes han assolit així com el grau d'acceptació amb què compten entre la
ciutadania, entenem que des de les instàncies públiques s'ha de treballar decididament
a implementar un programa cultural multidisciplinari potent que tregui a Sant Antoni
de la insignificança en aquest camp buscant la diversificació de l'oferta mitjançant la
col·laboració d'entitats privades i altres administracions. En Reinicia Sant Antoni
entenem que actualment s'està desaprofitant el potencial amb què compta el municipi
(tant a nivell humà com d'infraestructures) i pretenem tallar amb aquesta dinàmica
llançant les següents propostes:
 Habilitar d'un espai municipal per a menors de 18 anys especialment els caps de
setmana. Activar el consell juvenil municipal tractant que siguin ells mateixos els que
aportin i gestionin les seves pròpies activitats, incloent el programa "Un altre oci".
 Promocionar esdeveniments culturals vinculant-los a altres camps que
actualment ja funcionen, com pot ser el gastronòmic.
 Dinamitzar els espais municipals existents per dotar-los d'una programació
anual diversa i àmplia, especialment a l'hivern.
 Establir convenis de col·laboració amb el cinema Regio per tal d'ampliar la seva
oferta, crear cicles cinematogràfics temàtics, promocionar el cinema en versió original,
etc.
 Rescissió del contracte municipal amb el bisbat per l'ús de l'auditori. En cas
contrari, garantir el bon estat de les instal·lacions i l'ús de les mateixes.

 Estudiar la possibilitat de pactar amb els propietaris la rehabilitació de l'antic
cinema Torres perquè pugui ser emprat com a auditori cultural polivalent. Si no n'hi ha,
Creació d'un Auditori Municipal que pugui servir com un espai polivalent cultural
acompanyat d'una agenda d'actes al llarg de tot l'any.
 Aplicar especial atenció al manteniment d'infraestructures com Sa Punta des
Molí, com a centre d'exposicions i mostrari de la diversitat botànica i etnològica del
municipi.
 Potenciar la figura del Centre d'Interpretació de la Mar (Far de les Coves
Blanques) dotant-lo d'una programació ajustada a la seva denominació i objecte.
 Facilitar locals municipals per associacions i agrupacions.
 Inventari de béns culturals. Rutes culturals-esportives. Visites guiades.
 Atendre les necessitats de la Banda Municipal de música facilitant espais per
assajar i actuar.
 Ampliació del catàleg tant literari com audiovisual de la biblioteca garantint que
com a mínim, títols d'especial rellevància (guanyadors de certàmens nacionals i
internacionals, finalistes...) són presents.
 Digitalització del programa. Ampliació tant dels horaris com del catàleg
d'activitats programades (foment de la lectura, col·loquis, tallers infantils...).
 Promoure la implantació de programes de "Acompanyants lingüístics".
 Potenciar programes educatius de col·laboració municipal. ALTER, CAPI...
 Garantir el funcionament òptim de les instal·lacions esportives de Can Coix des
de la gestió municipal de les mateixes.
 Gestió municipal de les escoles d'estiu. Creació d'escoles recreatives i esportives
diferenciades.
 Gestió municipal dels serveis de socorrisme.
 Millorar les instal·lacions de l'escola d'adults.
 Promoció de l'esport nàutic com a element propi del municipi i possible motor
turístic del mateix.

 Promoure l'oferta d'activitats d'aprenentatge infantil d'esports nàutics.
 Creació de beques municipals per a estudiants i projectes de recerca en cultura i
patrimoni del municipi, supeditades a resultats.
 Col·laboració amb projectes d'investigació i cultura municipals.
 Promocionar el nostre patrimoni arqueològic, etnològic, gastronòmic i literari
creant rutes d'interès.
 Retolar els camins amb els seus nom tradicionals, fer un inventari d'ells i dur a
terme un correcte manteniment.
 Promoure la conservació de les cases amb importància històrica que queden al
nucli urbà.
 Plans de foment de l'esport base així com d'altres àrees culturals (esport, ball
pagès, música...).
 Bons de transport per a col·lectius específics (estudiants, gent gran) i per a
activitats culturals / esportives.
 Crear un centre d'interpretació de turisme com a referent de la Història del
municipi en aquest camp.
 Dinamitzar l'espai públic obert: carrers i places, amb una aposta per models
d'activitat al carrer potenciada des de la municipalitat. Músics de carrer, teatre de
carrer, concerts en parcs i gratuïts que han d'impulsar també un oci alternatiu.
 Aposta per unes veritables festes populars participatives, organitzades des de
les associacions de barri i els col·lectius socials que poden bolcar a la ciutadania els
seus projectes i finançar-se a través d'aquest model festiu.
 Impulsar des de la municipalitat un model d'oci alternatiu utilitzant les
instal·lacions municipals. L'obertura, especialment en caps de setmana dels centres
municipals comportarà la possibilitat d'oferir un model d'oci alternatiu a totes les
persones, especialment a les més joves, fora dels circuits privats d'oci tradicionals.
 Fomentar la creació de cooperatives d'educació.
 Millorar i ampliar les infraestructures de l'Ajuntament destinades a activitats
educatives.

 Implementar els menús ecològics, amb productes locals i de temporada a les
escoles de gestió municipal per apropar altres valors i cures als i les usuàries.
 Promoure l'ús social de la llengua catalana i castellana, mitjançant cursos i
campanyes publicitàries. Confecció d'un pla municipal d'integració lingüística i cultural
per a la població immigrant amb plans d'alfabetització.
 Col·laboració estreta i continuada amb les colles de ball pagès.
 Afavorir activitats de formació de base i de promoció per als entrenadors i
monitors dels clubs del municipi.

Política social
Reinicia Sant Antoni neix com un projecte els eixos vertebradors, entre d'altres,
passen irrenunciablement per implementar polítiques que garanteixin unes condicions
de vida dignes per a la ciutadania així com el foment de la participació col·lectiva en la
gestió municipal a través d'eines de transparència i control efectiu de l'acció dels
càrrecs electes.

Es tracta doncs d'una àrea amb un amplíssim marge de millora donada la precària
situació actual amb què s'aborden les dues temàtiques ia la que proposem:
 Recuperació del programa RESPIR d'ajudes a famílies amb membres en situació
de dependència i discapacitat així com d'altres plans i línies d'ajuda en favor de la
integració sociolaboral d'aquests col·lectius i d'altres amb necessitats especials com les
víctimes de violència de gènere i els que pateixen problemes d'addicció.
 Implementar un programa d'ajudes socials establint criteris justos i equànimes
per a l'accés al mateix, buscant eradicar possibles casos de pobresa energètica o
desproveïment dels serveis bàsics.
 Ampliar el nombre d'assistents socials en funció de les necessitats dels
habitants del municipi.

 Augmentar la plantilla municipal d'operaris mitjançant aturats de llarga durada
o persones en risc d'exclusió social.
 Foment d'horts urbans com a punt de trobada de veïns i presa de contacte amb
l'agroecologia.
 Modular l'Impost de Béns Immobles (IBI) considerant també el nivell d'ocupació
de l'habitatge (amb un recàrrec del 200% en habitatges sense empadronament ni ús de
lloguer), el nivell de renda de les habitants i el seu ús en lloguer (amb desgravacions
inversament proporcionals al preu de lloguer).
 Acordar una exempció temporal d'impostos municipals als que estiguin en risc
d'exclusió social, podent ajornar-se o fraccionar-se el pagament sense recàrrec en
funció de la situació.
 Creació d'una agència municipal de lloguer que pugui mitjançar entre
arrendataris i inquilins.
 Desenvolupament de polítiques municipals de lloguer d'habitatge per a joves
amb l'objectiu de potenciar la seva independència del nucli familiar, creant una borsa
d'habitatges de lloguer destinada a joves menors de 35 anys i fomentant l'aval per part
de l'Ajuntament per oferir garanties als propietaris de els pisos.
 Instaurar un impost municipal sobre els caixers bancaris situats al carrer.
 Plans de foment dels casals de joventut, de tercera edat... incentivant
l'autogestió dels mateixos per part dels diferents col·lectius implicats.
 Creació de beques i ajuts municipals per als estudiants que cursin els seus
estudis fora del municipi.
 Organitzar cursos de formació per a joves. Plans d'intercanvi amb altres països o
regions. Foment de l'associacionisme i del voluntariat juvenil.
 Organitzar campanyes de conscienciació en relació amb hàbits saludables, salut
sexual, higiene, alimentació tant destinat a la gent jove com a la resta de la població.
 Creació d'un Bo Jove de transport. Tarifes planes mensuals.
 Foment de campanyes educatives / preventives (toxicomanies, alcoholisme,
alimentació, sexualitat...).

 Creació d'un alberg juvenil inclòs en la xarxa balear d'equipaments juvenils que
podria instal·lar-se en la residència militar del carrer Cervantes.
 Garantir el funcionament d'unitats d'atenció mèdica bàsica en tots els pobles
del municipi.
 Cessió d'espais públics per a la ciutadania en modalitat d'autogestió, és a dir, no
controlats directament per l'ajuntament.
 Creació de canals de difusió de les organitzacions ciutadanes, perquè qui ho
desitgi pugui conèixer quins existeixen i què fan, i s'afavoreixi la participació en elles i la
creació d'altres noves.

