
PROGRAMA ELECTORAL

Durant els darrers mesos hem anat organitzant reunions amb un ventall ampli de diferents 
col·lectius  de  valldemossines  i  valldemossins  per  a  saber  quines  eren  les  seves  inquietuds,  
voluntats, preocupacions... 

Volem que a la política local hi hagi més implicació per part dels veïnats i nosaltres volem 
ser la seva veu, LA VEU DEL CARRER. 

Hem de donar les gràcies a tots aquells que ens heu ajudat amb les vostres idees per a 
continuar avançant cap a una Valldemossa millor per a tots. 

Atendrem amb prioritat les necessitats de la gent gran, les famílies i els adolescents

-Optimitzarem l'atenció a la gent gran i mantendrem i ampliarem al màxim l'oferta de serveis (ajuda 
a domicili, menjador, dependència, ajudes ...). Funcionament del Centre de Respir.

-Potenciarem  activitats de suport a l'autonomia personal dels majors, i d'altres intergenacionals, 
fetes amb la col·laboració de diferents col·lectius.

-Crearem un sistema d'informació (web, correu, …) sobre ajudes municipals (famílies nombroses, 
IBI, escoleta,...) i d'altres administracions de fàcil accés per a les famílies. Mantendrem les ajudes 
actuals i adaptarem modalitats de bonificacions a les noves ordenances.

-Difondrem ofertes d'habitatge de lloguer i ajudes públiques per a lloguers.

-Promourem una oferta d'activitats per a adolescents, així com el coneixement del bon ús de les 
xarxes socials
-Donarem  suport  a  les  iniciatives  i  activitats  de  l’Associació  de  Joves  de  Valldemossa  i  hi 
mantendrem un contacte constant i recíproc.

-Treballarem les situacions de vulnerabilitat social amb la xarxa dels serveis educatius - socials - 
sanitaris - policia de Valldemossa i la implicació de les famílies.

-Controlarem el botellón d'estiu i informarem de les pautes per a gaudir de les festes. Insistirem en 
el no consum dels menors d'edat en activitats a Valldemossa. 



Ajudarem els que més pateixen la crisi a trobar feina

-Col·laborarem amb el SOIB en polítiques actives d’ocupació.

-Promourem a Valldemossa tallers d'ocupació per a majors de 45 anys en atur.

-Col·laborarem amb iniciatives d'orientació laboral, formació o col·locació, d'entitats socials com 
Deixalles, AMADIP,..., perquè actuïn en col·lectius socialment vulnerables a Valldemossa.

-Explorarem altres iniciatives amb joves (Programa de Garantia Juvenil) o altres perfils en base a 
l'oferta del SOIB.

-Fomentarem l'emprenedoria, vincularem les persones interessades amb els recursos de suport 
existents i aportarem mitjans materials.  

Donarem suport econòmic i logístic als espais i serveis educatius existents i als que es 
puguin anar creant a partir de propostes i demandes del poble

-Donarem suport a espais de trobada de famílies (com les que gestionen l’espai de joc de Can Flor) 
i de treball amb especialistes en temes d’interès educatiu per a pares i mares: Escola de Pares,...

-Crearem un espai acollidor per a l’espai familiar de la biblioteca I el dinamitzarem. 

-Continuarem donant suport a les activitats proposades per la Comunitat Escolar del CEIP NIcolau 
Calafat i Escoleta.

-Col·laborarem amb la UIB pel que fa a activitats culturals i suport als alumnes valldemossins. 

-Constituirem el consell escolar de l’Escola de Música amb la participació de famílies i alumnes; 
consolidarem el de l’Escoleta municipal. 

Fomentarem l’ús i prestigi del català i l’aprenentatge de llengües estrangeres

-Consolidarem  una  oferta  estable  de  cursos  per  a  l’aprenentatge  de  la  llengua  catalana  a 
Valldemossa i informació d’altres ofertes. 
-Realitzarem activitats interculturals per a facilitar l’aproximació de persones no catalanoparlants a 
la nostra llengua.
-Aplicarem el Reglament d’ús de la llengua catalana. La comissió lingüística ha de ser una comissió 
viva.
-Proposarem a l’escola  intercanvis  amb una altra  escola  de  l’estranger  per  a  millorar  el  nivell  
d’anglès.
-Promoure l'increment de la competència lingüística en anglès de la població : Foment d'activitats  
d'oci en anglès (conta contes, cinema, tertulies, escola d'estiu...), intercanvis, increment del fons 
bibliogràfic en anglès de la biblioteca, suport a iniciatives formatives. 



Serem un poble acollidor amb els nouvinguts, 
respectuós amb les diferències i defensor de la igualtat

-Protocolitzarem l'entrega d'una Guia per a persones nouvingudes amb l'empadronament on trobin 
informació sobre serveis, associacions, activitats, tradicions, cultura.

-Valorarem  amb  trobades  i  mostres  interculturals  les  diferents  cultures  d'origen  dels  nous 
valldemossins.

-Celebrarem els dies internacionals de la Igualtat i contra la Violència de Gènere (8-m, 25-n) amb  
activitats participatives que facin veure el que encara queda per fer.

-Coordinarem la Policia Local, els Serveis Socials i amb altres recursos per a la millor atenció a 
situacions de violència de gènere.

-Promourem la igualtat d'oportunitats sense discriminació per raó de sexe, ni d'orientació afectivo -  
sexual (LGTBI). No promourem opcions sexistes en la gestió local.

Crearem un Patronat Municipal d’Esports que coordini i fomenti les diferents modalitats 
esportives que es practiquen o es puguin practicar al poble

-Donarem suport a escoles esportives que hi ha: escalada, futbol, volei, tennis i donarem suport a 
iniciatives que puguin sorgir.  Prioritzarem les modalitats esportives que incorporin nines/dones.

-Instal·larem cistelles de bàsquet a l’espai exterior del Poliesportiu.

-Farem un control de l’ús dels diferents espais esportius per a futures planificacions.

-Disposarem d’un espai  esportiu obert  per a poder jugar a jocs d’equip de forma lliure per als  
infants del poble.

-Farem convenis amb les associacions esportives per a regular l’ús estable de les instal·lacions. 



Crearem una comissió de totes les festes que se celebren al poble al llarg de l’any, que es 
programaran i avaluaran escoltant la veu del poble

-Crearem subcomissions, segons la festa (comissió dels Reis, comissió de Sant Antoni, comissió  
de l’Artdemossa, comissió de la Beata, la Marina...). 

-Promourem unes festes que atenguin els diferents públics del poble (infants, jovent, gent gran,…)

-Artdemossa: la comissió treballaria amb antelació un projecte de qualitat.

-Completarem la  reglamentació  de  la  Festa  de  la  Beata  per  a  garantir  la  seva  preservació  i 
transparència tal com es va fer amb els procediments d’elecció d’angelets, hereva, beateta,...

Recuperarem, posarem en valor i conservarem, entre tots, el patrimoni arqueològic, cultural 
i paisatgístic que ens envolta

-Recuperarem el patrimoni arqueològic. Farem acords amb iniciatives serioses que ho gestionin. 

-Senyalitzarem els jaciments.

-Donarem a conèixer les possessions.

-Destinarem recursos econòmics a feines per a conservar el patrimoni.

-Donarem suport a la recuperació d’elements culturals, amb camps de treball internacionals que 
puguin generar activitats interculturals.

-Conscienciarem al poble del patrimoni municipal que tenim, començant pels infants.

-Disposarem al web municipal el Catàleg de Patrimoni. El difondrem a les xarxes socials.

-Incorporarem activitats tradicionals en la programació de festes i accions culturals, i les variarem 
periòdicament. Activitats intergeneracionals i familiars.

-Cartoixa  és  un  element  patrimonial  i  econòmic  important  que  necessita  una  adequada 
conservació.  Continuarem la  tasca  de  constitució  de  la  Comunitat  de  propietaris  de  Cartoixa.  
Insistirem al Consell de Mallorca per a la creació d’una normativa de conservació específica per al  
nucli monumental i l’entorn. Crearem consciència de l’entorn de Cartoixa. 

-Recuperarem els topònims d’espais públics urbans amb petites plaques. Senyalitzarem els camins 
de foravila amb els topònims tradicionals.

-Col·laborarem amb iniciatives de preservació del patrimoni (Projecte Muntanya del Voltor, ...).



-Netejarem i  senyalitzarem de manera progressiva els  camins públics començant  amb els que 
surten del  poble  (Camí Vell  a  Palma,  a  Bunyola,  a  Esporles,  a  la  Marina).  Promocionarem el 
voluntariat mediambiental.

-Demanarem a telefònica que resolgui el caos del seu cablatge al carrer. Aprofitarem oportunitats 
d’obres per a soterrar cablatge.

Dinamitzarem la vida cultural del nostre poble. Escoltarem les necessitats dels més petits 
fins als més grans

-Farem  una  programació  anual  d’activitats  variades  i  noves  de:  literatura,  música,  teatre,  
gastronomia, arts plàstiques. Implicació de persones, grups o institucions que hi puguin contribuir.

-Programació i dinamització de l’Any Arxiduc a Valldemossa i de l’any Ramon Llull.

Posarem en marxa un projecte de subministrament d’aigua, consum i depuració als 
diferents nuclis urbans de Valldemossa

-Modernitzarem els comptadors per a tenir lectures reals i així poder estalviar.

-Diversificarem el subministrament i millorarem les condicions de compra de l'aigua. Aprofitarem els 
pous municipals.

-Proposarem un nou càlcul d'una quota progressiva i amb límit de consum.

-Posarem en funcionament la xarxa d'aigua i clavegueram de George Sand.

-Implantarem d’una manera progressiva  una xarxa  d'aigües pluvials  diferent  del  clavegueram i 
estudiarem possibles aprofitaments d'aquestes aigües pluvials.

-Estudiarem i cercarem una solució del subministrament d'aigua i depuració a la Marina.

-Els  particulars  beneficiaris  assumiran  el  manteniment  de  les  canonades  de  distribució  i  es 
modernitzaran els comptadors de la xarxa que abasteix fora vila. 

-Col·laborarem en la gestió de la comunitat de regants de la font de na Mas.

-Recuperarem les cisternes a les cases de nova construcció.



Donarem suport a la pagesia i a les iniciatives respectuoses amb el medi ambient

-Facilitarem informació d'ajuts i subvencions al camp.

-Renovarem la concessió dels horts ecosocials. Ampliarem el nombre de parades disponibles.

-Programarem la impartició de cursos d'interès (compostatge, exsecallar, benestar animal…)

-Facilitarem als productors agraris locals la venda directa. Descomptes al mercat per a pagesos.  
Més facilitats als ecològics.

-Potenciarem el suport als grups de consum responsable/ ecològic/ Km0.

-Donarem  suport  a  la  caça  tradicional  compatible  amb  altres  usos  del  medi.  Control  de  les 
poblacions de cabres en llocs urbans.

-Gestionarem de manera ordenada les colònies felines amb la col·laboració de voluntariat.

-Conscienciarem sobre el benestar animal i la convivència entre persones I animals domèstics en 
espais públics (control d'excrements, zona lliure per a cans, …)

-Controlarem, sense contaminar, les herbes a la via pública (urbà i carreteres municipals).

-Instistirem al Govern en la prevenció de riscs d’inundació a Son Maixella.

Sol·licitarem al TIB l’increment d’horaris i aturades de la línia entre Valldemossa i Palma

-Demanarem una altra aturada del  Bus de línia a la UIB, devora Campus Esport,  almanco els 
horabaixes.

-Aconseguirem una aturada de bus a Son Maixella.

-Sol·licitarem horaris segons les necessitats reals.

-Oferirem un  punt de trobada d’estudiants que van a la UIB per a posar-se d’acord a compartir  
cotxe.



Avançarem en l’accessibilitat als espais i edificis públics

-Mantendrem l'aplicació de normativa per a l'ocupació de la via pública per negocis, …

-Garantirem l'accés presencial de les persones amb mobilitat reduïda, amb adaptacions i eliminació  
de barreres als llocs i serveis públics. Compliment de la normativa.

-Facilitarem  l'accés  als  serveis  públics  via  sistemes  d'informació  (tràmits  municipals  via  web, 
préstecs de llibres de la biblioteca via web... )

-Sensibilitzarem sobre les dificultats de mobilitat, mitjançant una experiència lúdica d'identificació 
de dificultats i  solucions per a accedir als llocs més comuns (comerços, unitat bàsica de salut,  
escola, bancs, poliesportiu) adreçada a infants i joves.

-Assessorarem els comerços que vulguin millorar la seva accessibilitat i adaptació. 

-Promourem l'autonomia de la gent amb mobilitat reduïda (la que no té xarxa familiar o de veïnats)  
amb el suport d'altres col·lectius o gent del poble que els ajudin a fer sortides (compres, passeig,  
gestions,...). Promourem el voluntariat per a aquests acompanyaments dins el poble o fora vila.

-Informarem de les ajudes per a l'adquisició de dispositius tècnics de mobilitat.

-Volem un pas de vianants del Girant de Deià cap a la carretera del Port.

-Resoldrem l’abandó dels solars i les voreres a Donants de Sang i resta de carrers dels nuclis 
urbans. Aplicarem fórmules executives i sancionadores, si cal. 

Incorporarem, en la mesura del possible, les energies renovables i de baix consum en els 
edificis públics i carrers del poble

-Equipararem progressivament els edificis públics amb panells solars d'aigua calenta a mesura que 
hi hagi ajudes i que sigui compatible amb l’estètica urbanística.

-Farem una auditoria energètica a l'ajuntament.

-Compatibilitzarem la instal·lació de plaques solars amb les normes urbanístiques i estètiques a  
zones sensibles.

-Incorporarem vehicles elèctrics al parc municipal.

-Revisarem  l’enllumenat  públic  de  forma  exhaustiva  i  realitzarem  les  reparacions  i  millores 
pertinents, amb la finalitat d'acreditar una OCA (certificació per cinc anys) per a tenir garanties de 
seguretat.



Treballarem per la conscienciació del reciclatge i la implantació de la recollida selectiva 
porta a porta

-Consolidarem la consciència del reciclatge.

-Constituirem una comissió entre veïns, grans productors i el consistori per a planificar i avaluar la  
implantació del porta a porta i separació de la matèria orgànica. També impulsarem la participació 
dels diferents nuclis urbans, mitjançant reunions periòdiques amb veïnats i representants.

-Cercarem una solució a l'eliminació de poda de jardins amb la implicació dels propietaris.

-Adaptarem el Parc Verd i farem millores en la selecció dels residus especials.

Aconseguirem un ajuntament eficaç i transparent .

-Millorarem  els  processos  de  treball  municipal  fent  una  atenció  de  qualitat.  Es  coneixerà  la 
planificació i resultats de la feina de cada regidoria. 

-Dipòsits municipals a la banca ètica.

-Publicarem cada any l'auditoria de la sindicatura de comptes.

-En cas que s’arribi a un acord de Pacte de Govern Municipal, aquest serà publicat i se cercaran 
mecanismes d’avaluació interns i externs.

-Continuarem amb la racionalització de les despeses, i mirarem d’aconseguir subvencions i ajuts  
d'altres administracions. 

-Disposarem del superàvit estalviat per a pagar l’Hort de Cartoixa. 

-Cobrarem les multes o farem sessions sobre educació vial per a condonar-les.

-La Junta Local de Seguretat serà on sumarem esforços amb la Guàrdia Civil per a tenir un bon 
nivell de seguretat i adaptar-nos a noves situacions, d’acord a la nostra competència.

-Pagarem al dia els proveïdors.



Involucrarem la gent en els afers del poble: volem un ajuntament més participatiu.

-Donarem suport a les associacions i grups que s'impliquin a donar serveis al poble (cedint espais 
com el del primer pis de Can Flor per als petits, aportant subvencions, o altres maneres d'obtenir  
recursos per a la seva tasca: barres de festes, menjar dels foguerons, lloc al mercadet...)

-Animarem la creació del  voluntariat  per a dur a terme tasques ambientals,  socials,  i  donarem 
suport a l'Agrupació de Protecció Civil. (Neteja del Pujol o la Marina, voluntariat lingüístic...)

-Farem un concurs d’idees d’adaptació de l’espai polivalent d’activitats de l’antic magatzem per a  
millorar la seva estètica i funcionalitat.

-Treballarem en comissions les qüestions que requereixen de la participació ciutadana.

-Elaborarem i aprovarem uns pressuposts participatius, en els aspectes clau.

-Posarem les bases per a disposar de més espais al servei del ciutadans, amb l'objectiu a llarg 
termini, de tenir un edifici nou per a l'ajuntament ja que ara no és possible pel context de crisi.

-Farem consultes populars perquè els valldemossins decideixin sobre les qüestions  importants.

-El Pujol (Cor de Jesús): consultarem als valldemossins què troben que hi ha d’haver a aquest  
espai. Valorarem si hi ha espais municipals alternatius adients.

-Donarem suport a l’associació que gestiona el gigre del Port.

Facilitarem a la ciutadania l’accés fàcil a l’administració a través de les noves tecnologies 

-Facilitarem  a  la  ciutadania  l'accés  a  l'administració  mitjançant  la  web  municipal  i  les  noves 
tecnologies,  (llicències  d'obres,  certificats  de  residència,  certificats  d'empadronament,  queixes,  
sol·licituds, ...), vídeos dels plenaris a youtube. Actes de reunions i comissions a la web.

-Millorarem el servei de TV per cable reorganitzant el bloc de canals, i incorporarem internet d'alta 
velocitat.

-Dinamitzarem la TV local, i l’obrirem a diferents associacions, documentals…

-Farem que la web sigui dinàmica i sigui un lloc on es pugui consultar tot: pressuposts (document  
entenedor), etc. Avançarem cap a una Smart Village on hi hagi proximitat i reciprocitat entre ciutadà 
i administració.

-Habilitarem zones Wi-Fi públiques





Exigirem un IBI just per als Valldemossins

-Estudiarem la situació actual de les valoracions i, si tenim fonament tècnic, exigirem una nova 
ponència de valors al Cadastre. Especialment pel que fa als solars.

Treballarem amb col·laboració dels veïnats per a millorar els nuclis urbans

-Constituirem taules de coordinació per a George Sand, Son Maixella i la Marina per a unir esforços 
amb els representants veïnals en la millora de les condicions d’aquests nuclis urbans.

Defensarem els interessos del poble a l’Hort de Cartoixa

-Gràcies als dobers estalviats per l'equip de govern municipal aquests darrers anys, pagarem el  
valor de l’expropiació al propietari que dicta la sentència judicial, sense  retallar serveis necessaris  
per al benestar dels valldemossins.

-L'Ajuntament prendrà possessió de la parcel.la  expropiada fa 30 anys i es consultarà al poble 
sobre el seu ús.

-Actuarem judicialment per defensar els interessos del poble, en cas que la propietat recorri la  
sentència 

La qualitat serà senya d’identitat en els serveis d’atenció que oferim als nostres visitants.

-La gent que ens visiti ha de voler tornar.

-Donarem suport a iniciatives d’allotjament turístic

-Potenciarem la producció local per tal que els que ens visiten coneguin els nostres productes.


