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INTRODUCCIÓ

Què és Ara Maó

Com a agrupació d’electors que som, un dels trets que ens caracteritza és el funcionament des de la base 
i amb una estructura de participació sense directrius externes. La nostra filosofia es basa en treballar per 
una societat més justa, sostenible i amb una visió menorquina centrada en el municipi de Maó.

Un municipi de referència

Si una cosa ha caracteritzat el mandat que està a punt d’acabar és la posada en marxa de temes que feia 
molts anys que estaven aturats a Maó. La gestió responsable dels recursos públics i la constància en la feina 
han permès incrementar notablement la inversió pròpia i externa en el municipi.

En quatre anys, hem aconseguit dotar de pressupost, definir projectes concrets i adjudicar les obres de 
qüestions tan importants com el Conservatori de música, que rehabilitarà la Sala Augusta, la nova residència 
de gent gran, que aprofitarà els quarters de Santiago, l’hospital per a malalts crònics, que donarà un nou ús 
al Verge del Toro... Iniciatives que se sumen a altres necessitats que estaven inactives, com la remodelació 
de l’entrada de la carretera de Sant Lluís, l’entorn de dalt es Cós, l’adquisició de l’antic edifici de Seat i tants 
d’altres. 

Cicle de l’aigua

Maó té un problema amb l’aigua potable i fins ara no s’havia abordat. Però hem afrontat el repte i ja està 
adjudicada una desnitrificadora biològica que permetrà solucionar-ho. Una política d’aigua que s’ha 
complementat amb la recuperació i la creació d’aljubs per aprofitar aigües pluvials, com els de Santiago, 
ses Rodees, el Poliesportiu i es Freginal, amb la construcció de noves xarxes de distribució i clavegueram 
del Camí de Baix, carrer Sant Josep, de la Infanta, i millora de les de Rovellada de Dalt, carrer de la Plana i 
de Ciutadella i amb la redacció de tots els projectes de clavegueram dels nuclis de costa i interior i l’inici de 
l’obra de canalització de Cala Llonga.

Inversions

Mentre el deute amb entitats de crèdit s’ha reduït a menys de la meitat, s’han incrementat substancialment 
les llicències per obres de rehabilitació d’habitatges existents, però en desús. S’ha consolidat el penyal de 
ponent de Rochina i estan iniciades les obres per consolidar el penyal de llevant, així com l’ascensor de 

ARA MAÓ: UNA PROPOSTA DE FUTUR
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INTRODUCCIÓ
connexió amb el port.

Maó s’ha situat entre els deu primers municipis de l’Estat en inversions socials. Hem passat d’una política 
només d’entreteniment a una aposta clara per la ciutat educadora, amb nombroses millores als centres 
educatius i amb un programa intens basat en valors.

Gràcies a la diagnosi energètica que hem fet, sabem què gastam en subministraments, a quins espais i edificis 
i de quin tipus. Açò ens ha permès planificar les inversions per dur a terme un programa progressiu d’estalvi 
energètic. S’han instal·lat sistemes d’eficiència en nombrosos edificis públics, així com l’ús de l’energia solar 
a sostres municipals, com la Residència geriàtrica, el Poliesportiu o les escoletes dels Passarells, Cap de 
Creus i Tramuntana.

Transparència

El nostre municipi s’ha situat entre els deu municipis amb major grau de transparència de l’Estat. La 
capacitat de diàleg ha permès una política de respecte i eficàcia. Una agrupació d’electors, que es basa 
en la participació des de la base (amb primàries dobles, amb persones avalistes per poder concórrer a les 
eleccions, amb una alta participació de gent independent), posa per davant els interessos ciutadans a la 
confrontació partidista i transmet els valors a la gestió pública.

L’activitat voluntària a l’illa del Rei s’ha regularitzat amb un conveni de cessió i amb la redacció d’un Pla Especial 
que permetrà major recuperació del patrimoni arquitectònic existent i les activitats complementàries.

La insistència per abordar la problemàtica de la central tèrmica ja compta amb plans i terminis per a la seva 
reconversió i per l’aposta decidida per les renovables.

Ara Maó vol combinar sempre la gestió resolutiva amb els criteris d’una societat progressista. S’ha de treballar 
molt més per avançar en les polítiques d’habitatge, amb posicionaments clars en la zonificació turística, amb 
una aposta per una ciutat assequible per als seus habitants i amable amb els visitants durant tot l’any.

Reivindicam un model de ciutat compacta, amb els serveis a prop de la ciutadania, amb la recuperació 
econòmica ben orientada perquè ajudi el màxim de gent. Un benestar econòmic que contempla la ciutat i la 
resta del municipi, el port, la cultura, la igualtat, el medi ambient i la qualitat de vida.

Ens posicionam en la defensa dels serveis públics. Hem recuperat el servei de socorrisme i està en procés la 
recuperació del servei de recaptació en voluntària. També està en anàlisi la futura recuperació del servei de neteja 
del municipi, amb l’objectiu de millorar i controlar directament aquest servei bàsic per als ciutadans del municipi.

En els serveis externalitzats, i que de moment no es poden recuperar, hem de seguir posant mecanismes 
administratius amb l’objectiu de dur-ne un major control. En el cas de nous serveis, concessions i contractes, 
establir criteris en els concursos públics perquè es valorin altres ítems, socials i ambientals, no només 
econòmics, que contribueixin a millorar la societat. 

Aquest és el nostre model de societat i per donar continuïtat a aquestes polítiques ens presentam de nou als 
comicis municipals, sempre fent feina per Maó i des de Maó. Perquè Maó ha de continuar sent un referent de 
noves maneres de fer política. 
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MODEL DE CIUTAT

Continuam amb l’aposta, iniciada, per un model de ciutat compacta, circular, on els serveis estiguin al més 
a prop possible de de les persones, amb una visió a mitjà i llarg termini que guiï les actuacions que a curt 
termini es duguin a terme, evitant la ciutat dispersa que tantes implicacions negatives té per als ciutadans.

Al llarg del mandat, que començarà, s’ha de treballar en un Pla Estratègic de Maó que contingui tots els seus 
espais i valors, com a base d’una idea: Maó per als seus habitants i motiu de viatge per als visitants.

I tot açò sense oblidar que el municipi de Maó el conformen els seus barris, els nuclis i pobles, des de Sant 
Climent a Llucmaçanes, passant pes Canutells, sa Mesquida i es Grau, pes Murtar, Binixíquer, Binidalí i 
Trepucó, i recordant que a Maó tenim l’únic Parc Natural de Menorca a l’Albufera, zona nucli de la Reserva 
de Biosfera de Menorca.

Aquest camí, ja iniciat aquest 4 anys amb la recuperació dels edificis i espais en desús per a donar-los un 
ús més que necessari, ha de tenir continuïtat, aturant així l’abandonament del centre i les barriades i donant 
vida als carrers on aquests serveis s’ubicaran.

En resten, encara, d’altres que s’han de plantejar, com l’Escola Oficial d’Idiomes a Santiago, les propostes de co-
housing a cases de grans dimensions del centre, la ubicació d’entitats i associacions a l’actual escola d’adults que es 
traslladarà a Santiago o de l’antiga nau de Seat, on plantejam un procés de participació per definir-ne el futur ús.

Tots aquests projectes de recuperació d’espais i zones de la nostra ciutat ha de servir com a eixos vertebradors 
per a la reactivació, tant econòmica, com cultural i social, sobretot pels joves i per recuperar els carrers on 
estan ubicats, així com per a la totalitat del nostre municipi.

Dins el concepte de model de ciutat no podem oblidar, però, que la mobilitat hi juga un paper fonamental i que 
és necessari engegar el Pla d’Acció de Mobilitat Sostenible (PMUS) que s’ha redactat durant aquest mandat 
i que resta pendent d’executar. Entre d’altres, aquest pla proposa:

a) la pacificació del centre 

b) els carrers de plataforma única en aquells on no hi hagi suficient espai per al trànsit i l’aparcament, 

c) els camins escolars que ja s’han iniciat, 

d) els corredors verds per als caminants i 

e) el necessari carril bici que cusi els diferents trams ja iniciats a Via Ronda. 

Hem d’entendre la xarxa viària no només com un conjunt de carreteres i carrers al servei del trànsit, sinó 
com a eixos territorials que transporten serveis: instal·lacions, com recollida d’aigües pluvials, distribució 
d’aigua potable, electricitat, fibra òptica, etc. I per açò s’ha d’adequar la xarxa viària a les necessitats d’un 
model territorial equilibrat, eficient i sostenible.

MODEL DE CIUTAT
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El centre és el nucli de la vida ciutadana i per aquest motiu ha de ser un centre viu amb equilibri entre els 
usos lúdics i comercials i els residents.

Propostes:

1. Incentivar la rehabilitació privada i pública d’edificis en desús, sobretot en el centre de la ciutat, per 
tal de donar nova vida als edificis tancats i nous usos que dinamitzin l’activitat econòmica, turística, 
comercial i de restauració.

2. Revisar la normativa de l’horari dels locals d’oci per tal de garantir el dret al descans dels veïns i per 
adaptar-hi les noves activitats d’oci, com per exemple el fenomen del tardeo...

3. Recerca de possibilitats legals d’incentius per ajudar a mantenir els comerços tradicionals, a partir 
de l’establiment de mesures de discriminació positiva.

4. Crear dins l’àrea d’urbanisme una oficina per centralitzar tots els tràmits relacionats amb la 
recuperació i rehabilitació del nucli antic, sempre al servei de la transformació positiva de la ciutat.

5. Seguir prioritzant la reutilització i recuperació dels edificis singulars abans de la construcció 
d’equipaments nous, sempre que sigui possible. El compromís públic que s’ha assolit amb el Govern 
Balear per a inversions en aquesta línia que ha tingut lloc aquest mandat ha de seguir sent una constant.

6. Cercar fórmules de col·laboració publico-privades per activar les edificacions que estan en desús. 
Convèncer i implicar la població i les entitats és absolutament necessari per donar la volta a 
l’abandonament de cases i edificis.

7. Posar en marxa un procés de participació per definir què volem que sigui l’Esplanada, amb l’estudi de 
possibilitats d’ús públic dels quarters.

El port

El port és l’element estratègic del municipi de Maó. S’ha d’abordar aquest gran espai i infraestructura des 
de l’arquitectura i el paisatge d’una manera global, integradora i transversal: rallar de Maó, i fins i tot de 
Menorca sencera, és rallar del port. 

Propostes:

1. Seguir reivindicant la representativitat formal de l’ajuntament de Maó dins APB. Per poder incidir 
en el present i futur del port de Maó necessitam tenir veu pròpia.

2. Definir el model de creuers que volem i podem tenir partint de la premissa que qualsevol activitat ha 
de tenir un balanç final positiu per a la ciutat i que un model de turisme implica un model de ciutat. 
Això s’ha de fer valorant la conveniència o no de les actuals iniciatives de l’APB, adreçades a potenciar 
la presència de creuers de gran eslora i capacitat de passatge i l’acollida de grans embarcacions de 
lleure dins la rada.

MODEL DE CIUTAT
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3. Comptar amb una formació professional per al sector nàutic recreatiu. Un dels nínxols d’ocupació i 
creació de llocs de treball es troba en aquest sector. La formació professional ha de permetre donar 
tots els serveis derivats de manteniment, posada a punt i servei tècnic de tot tipus per a embarcacions, 
a partir del varador i travelift ja operant al port i que ha de suposar que tinguem tots els serveis 
d’hivernada coberts.

4. Seguir amb la línia de feina de col·laboració econòmica amb altres administracions per dur a terme 
de manera gradual el Pla del Penya-segat, com s’ha fet amb Rochina i com es farà amb la Costa des 
Muret. És fonamental per a la rehabilitació del port la consolidació del penya-segat i per dur a terme 
les diferents actuacions és importantíssim revitalitzar el Consorci del Penya-segat. 

5. Establir un pla de millora de tot el sistema encadenat de costes, en què fa falta una revisió de tot 
el conjunt d’aquests accessos i del seu estat de conservació, pavimentació, enllumenat, per fer-les 
accessibles, agradables i segures, especialment al vespre, posant especial esment a controlar les 
zones emprades per fer “botilada”.  

6. Analitzar les possibilitats  d’un carril bici a tot el vial del port per tal d’ajudar a compatibilitzar 
mobilitat i la convivència amb una zona d’oferta de restauració a treballar amb APB.

7. Dissenyar una estratègia per anar recuperant i promocionant des d’una visió unitària el patrimoni 
històric construït, posant en valor per als residents i visitants les instal·lacions històriques que voregen 
les aigües: Base Naval, la Mola, Llatzeret, Castell de Sant Felip, illa del Rei, etc.

8. Recuperar el paisatge i l’ecosistema humit de la zona de sa Colàrsega: eliminar el magatzem a l’aire 
lliure de deixalles nàutiques i estudiar com protegir i millorar la zona humida per posar-la en valor 
paisatgístic.

9. Potenciar el paper fonamental de les entitats ciutadanes dedicades als joves i als usos socials, afavorint 
el desenvolupament de les seves activitats, especialment en el projecte d’usos de Cala Figuera.

El polígon

Les activitats industrials s’han d’ubicar al polígon i no en sòl rústic. No hem de caure en errors passats 
fruits d’interessos econòmics que han propiciat una dispersió en moltes activitats industrials.

Les empreses que s’hi ubiquen han de ser responsables del seu manteniment, tant com el mateix ajuntament, 
per recuperar urbanament i paisatgísticament el polígon industrial, corregint el seu aspecte i aturant la seva 
degradació.

S’han de crear infraestructures per canalitzar i recuperar l’aigua de pluja (construcció d’aljubs), que es podria 
destinar a usos industrials o de neteja pública i redactar els projectes per canalitzar les aigües de pluja que 
en aquests moments inunden algunes zones del polígon.

Els espais verds

Aquests espais són necessaris en la fesomia de la ciutat, i necessiten accions específiques.

MODEL DE CIUTAT



8POGRAMA ARAMAO 2019

Propostes:

1.    Fer possible la compatibilització dels espais urbans amb un concepte mediambiental: metabolisme 
urbà i biodiversitat. 

2. Implantar una xarxa verda urbana que tingui la màxima diversitat possible. Per fer-ho cal definir, 
activar i protegir biòtops urbans: Sínia des Cuc, es Freginal, Sínia Costabella, parc Rubió i Tudurí, 
costa de ses Voltes, etc. Han de ser nodes d’una xarxa verda connectada per corredors verds per a 
vianants i bicicletes. 

3. Fer un disseny paisatgístic dels espais verds urbans tenint en compte la gestió de l’aigua i la implantació 
de tècniques de drenatge urbà sostenible consistents en el tractament integral de l’aigua de pluja a 
les zones urbanes per reduir volums d’escorrentia, la descontaminació i afavorir-ne la reintroducció 
al medi natural. Aquestes tècniques es poden utilitzar per reduir el consum d’aigua dels aqüífers i 
crear entorns urbans més verds. 

4. Utilitzar restes de materials reciclats per a les noves vies tancant els cicles de vida útil dels materials 
reutilitzables.

5. Utilitzar plantes autòctones i xerojardineria en tots els espais públics.

6. Potenciar es Freginal com a espai lúdic i d’esplai al servei de residents i visitants. Revisar el mobiliari 
i especialment l’enllumenat. S’ha de resoldre el problema dels diferents accessos, els horaris 
d’obertura i tancament emprant un sistema que sigui fiable i coordinat entre els diferents usos.

7. Incentivar una futura associació d’Amics des Freginal que pugui actuar com a dinamitzadora, igual 
que ho fa Amics del Parc Rubió, organitzant activitats i vetllant pel seu manteniment.

8. El parc des Freginal seria una zona extraordinària per dur a terme una experiència pilot d’hort urbà 
en una zona de parc urbà recuperant així el paper de sínia que havia tingut des d’antic. 

MODEL DE CIUTAT
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ECONOMIA I OCUPACIÓ

Tal com dèiem al programa electoral amb el qual vàrem concórrer a les eleccions municipals de l’any 2015, 
continuam creient que l’ajuntament, com a administració més propera als ciutadans, ha d’apostar per 
impulsar una nova economia sostenible al temps que creï llocs de feina estables i de qualitat.

Estem parlant del comerç local, de les activitats derivades del fet de valorar el nostre patrimoni i la nostra 
cultura, de les noves indústries en camps com l’energia solar i eòlica, de l’aprofitament d’iniciatives existents 
en el sector de les comunicacions i les noves tecnologies, de la necessària recuperació del port com a part 
imprescindible per a la nostra ciutat. Tots aquests són alguns dels elements clau que s’han de continuar 
treballant, perquè encara ens queda molt camí per recórrer.

En definitiva la diversificació de les activitats i l’estalonament de nous nínxols d’ocupació en l’anomenat 
sector quinari, més amunt explicitat, són els camps en què, estem convençuts, s’ha de treballar.  

La reactivació econòmica, l’atenció social i les inversions de ciutat han estat les nostres prioritats durant 
tot el passat mandat, i ho continuaran sent per al que ve.

Les inversions mediambientals com la nostra aposta per l’energia solar en edificis municipals; plantes 
fotovoltaiques instal·lades a la Residència Geriàtrica Assistida o al Poliesportiu Municipal o a diverses 
escoletes de titularitat municipal durant el passat mandat així ho demostra. 

Per tant s’obre un nou camí de futur per empreses relacionades amb l’energia fotovoltaica, així com també 
l’efecte inversor en un nou, o ja no tan nou, sector industrial especialitzat en el muntatge d’elements 
generadors d’energia elèctrica neta.

Propostes:

1. Refermar i reeditar les polítiques d’inserció laboral de joves qualificats per trobar la seva primera 
feina, o d’aturats de llarga durada, o d’aturats de major edat sense formació específica que, en aquest 
mandat, han suposat un èxit. Proposam igualment una formació professional lligada a l’escola 
d’adults i adaptada a les noves demandes laborals per formar persones que estiguin a l’altura 
dels reptes actuals. La formació en restauració, guiatge i serveis al visitant és un factor clau per 
transmetre la idea de ciutat que volem i també per atraure el tipus de viatgers que vulguin conèixer 
la nostra cultura i el nostre patrimoni i que Maó sigui motiu de viatge.

2. Continuar treballant amb les administracions públiques que tenen competències en habitatge, 
col·laborant per la inversió en habitatge públic protegit en el nostre municipi com s’ha aconseguit el 
passat mandat amb els convenis amb l’IBAVI i, des del vessant purament econòmic, continuar amb la 
línia de subvencions per a la rehabilitació d’habitatge antic.

ECONOMIA I OCUPACIÓ
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3. Apostar per una activitat sostenible com la conversió de grans immobles cèntrics deshabitats, que 
difícilment per les seves característiques es podrien haver destinat a habitatge familiar, que s’han 
rehabilitat i destinat a hotels d’interior. Aquests generen activitat econòmica i atrauen turisme 
diversificat fora de temporada estival i són una aposta clara per una activitat sostenible. 

4. Donar suport a l’economia cultural, intangible, del coneixement, emocional i transversal, amb un 
ventall que abasta l’educació, la cultura, l’art i l’entreteniment, la sanitat i els serveis a la gent gran, 
el medi ambient, etc., com a generadora de llocs de feina molt més estables.

5. Continuar estalonant el comerç local i del producte propi com a activitat bàsica de la nostra economia, 
generadora de llocs de feina de moltes famílies. Dins les polítiques municipals, ajudar a la reconversió 
i l’actualització del petit comerç per fer front a la competència d’un món globalitzat. 

6. Mantenir polítiques actives de dinamització i de promoció del producte propi, dels mercats municipals, 
així com seguir amb les polítiques de consum de producte local des del mateix ajuntament.

7. Fomentar el cooperativisme, tant en el sector agroalimentari més tradicional, com en altres sectors 
socioeconòmics més recents, impulsant l’economia col·laborativa en el camp de les instal·lacions 
d’estalvi energètic o producció d’energia neta, o fomentant el cooperativisme en habitatge, o 
cooperatives de treball, etc. Aquest tipus d’organització socioeconòmica crea llocs de feina, a part 
dels seus propis cooperativistes, i tendeixen a ser de qualitat i llarga durada.

8. Definir i promocionar, juntament amb CIM, que té competències en promoció turística, una oferta 
cultural i d’oci durant la tardor, l’hivern i la primavera, només per a Maó i el  port, que sigui interessant 
per a la població i atractiva per dinamitzar l’economia turística en temporada baixa.

9. No oblidem la possibilitat del turisme de congressos que encara està per explotar, sobretot tenint en 
compte l’existència d’una instal·lació de primer ordre al nostre municipi com són el Llatzaret, la Mola 
o les instal·lacions de primeríssim ordre com són dels Teatre Principal de Maó, entre d’altres.

10. Seguir apostant per la recuperació i rehabilitació d’edificis en desús de la nostra ciutat com a sistema 
de reactivació econòmica en la rehabilitació dels mateixos edificis del sector de la construcció.

11. Seguir captant inversions de les altres administracions, com ha fet aquests anys l’Ajuntament, en 
projectes dins de Maó. Més de 20 milions d’euros estan pressupostats per inversions a curt i mitjà 
termini per a la nostra ciutat i que veuran els seus fruits en els pròxims anys.

ECONOMIA I OCUPACIÓ
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UN MUNICIPI PER A LES PERSONES

CIUTAT EDUCADORA, CIUTAT PER A LA CULTURA
“La cultura no és una activitat del temps lliure; és la que ens fa lliures tot el temps”

Des d’Ara Maó entenem la cultura com un dret bàsic, un bé comú, un element d’equitat, d’inclusió i de 
cohesió, i a la qual totes les capes de la població tenen el dret de tenir accés.

Entenem la cultura com una activitat on ha d’haver un equilibri entre l’art contemporani i actual i les tradicions 
i el patrimoni.

Entenem la cultura com una acció no passiva en què els ciutadans, a més de ser receptors, han de ser-ne 
part activa.

En definitiva, volem una ciutat que visqui per la cultura al servei d’una societat crítica i evitar la màxima 
panem et circenses.

Hem de garantir el dret universal d’accés a la cultura. S’ha d’oferir una oferta cultural adequada per a tots 
els segments de la població i promoure nous entorns i contexts creatius per desenvolupar la innovació, 
facilitant l’accés a la cultura a totes les persones. S’ha de fomentar la creació artística.

Propostes:

Una cultura feta pel poble i per al poble

1. Crear la Comissió Municipal de Cultura. La creació de comissions temàtiques de participació és 
clau a l’hora de donar veu a les entitats i a les associacions culturals del municipi i també és clau per 
facilitar-ne la coordinació.

2. Crear centres artístics autogestionats o cogestionats per artistes i/o veïns. Són espais de trobada 
i de creació que fomenten la cohesió social, la connexió entre artistes, la participació d’aquells que 
gaudeixen de la cultura i de les sinergies entre diferents formats. 

3. Col·laborar amb els centres d’educació artística i seguir creant sinergies de col·laboració amb els 
centres d’educació artística (Escoles Municipals, Conservatori, Escola d’Art, Escola d’Art Dramàtic...).

4. Coordinar totes les activitats del municipi. Proposta d’una agenda anual d’activitats per tal que es 
pugui millorar l’efectivitat de les activitats organitzades bé per l’Ajuntament bé per tercers.

UN MUNICIPI PER A LES PERSONES
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Una cultura compromesa

1. Fer una aposta decidida pels projectes que vinculen la cultura i l’art amb projectes de transformació 
social (desigualtat, igualtat i equitat, lluita contra la violència de gènere, dependència, persones amb 
discapacitat, col·lectiu LGTBI) i d’economia social.

2. Vehicular a través de la cultura el respecte a la identitat pròpia i preservar els trets diferencials 
(patrimoni, llengua i els valors intangibles propis) alhora que es valora una identitat complexa i 
diversa com la nostra.

Una cultura respectuosa amb els professionals de la cultura

1. Donar suport a la professionalització i a la dignificació de les i dels treballadors de la cultura. 

2. Impulsar la construcció d’una plataforma virtual de professionals i de projectes.

3. L’Ajuntament ha d’actuar com a facilitador entre els diferents partners, contribuint a reforçar el nexe 
entre activitat cultural i societat civil.

Una cultura referent

1. Donar suport i col·laborar en projectes d’alt nivell cultural, que estan duent a terme entitats i 
associacions privades per incorporar-los a la programació habitual del municipi.

2. Aplicar criteris d’interès social, educatiu o de transformació a l’hora d’estalonar els projectes 
presentats per tercers.

Espais per a la cultura. L’anella cultural. 

Proposam la creació d’un projecte d’anella cultural formada pels principals serveis culturals públics de 
Maó: Teatre Principal, Biblioteca Pública, Museu de Menorca, Ca n’Oliver, Arxiu d’Imatge i So de Menorca, 
Orfeó Maonès, Sala de Sant Antoni, futur Conservatori, Fundació Rubió i Tudurí, Montgofre… La inciativa ha 
de tenir els següents objectius:

1. Unificar la gestió dels diferents espais i coordinar-ne les activitats, cosa que ha de formar part de la 
visió conjunta que suposa entendre les polítiques culturals sota el prisma d’una anella cultural.

2. Promoure acció combinada i coordinada en la difusió i la programació dels principals serveis culturals 
públics de Maó amb la participació de les entitats privades. 

Llengua

Enmig d’un món globalitzat i canviant, el futur de la llengua catalana passa per ser una eina de cohesió social 

UN MUNICIPI PER A LES PERSONES
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i cal lluitar per la seva preservació. Més enllà de conflictes interessats, Ara Maó defensa que la llengua pròpia 
i oficial de Menorca sigui entesa com un patrimoni i riquesa de tothom, un element que ens ha d’ajudar a 
cohesionar aquesta societat diversa i plural que tenim.

Propostes:

1. Garantir els drets lingüístics de tota la ciutadania: dels parlants a no ser discriminats per raó d’idioma 
i a poder viure plenament en la llengua del territori, i dels no  catalanoparlants a aprendre català, que 
ha de servir de porta a la seva integració en la nostra societat.

2. Recuperar el consens en matèria de model lingüístic de tots els partitspolítics, dels agents socials 
i del conjunt de la ciutadania, que permeti impulsar i promoure mesures de foment de la llengua 
catalana a curt, mitjà i llarg termini. 

3. Entendre la política lingüística com una forma d’intervenció transversal, ja que el fet lingüístic és 
present en tots els àmbits de la vida social. 

4. Dotar de recursos suficients per fer possible una política intercultural pròpia que faciliti aquest 
accés de tota la ciutadania al català com a llengua comuna, de relació i de cohesió social i continuar 
desenvolupant la feina fet aquests darrers quatre anys.

EDUCACIÓ I ATENCIÓ COMUNITÀRIA
“Connectar la comunitat per generar més i millors oportunitats educatives”

Som Ciutat Educadora, i som Ciutat Amiga de la infància (CAI-UNICEF). Seguirem impulsant les iniciatives 
socials, polítiques i educatives que tinguin una visió integral dels aprenentatges i de l’educació. Cada element 
en la gestió municipal és un engranatge  intercomunicat.

“Volem que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar 
l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu. Volem que cada infant i jove construeixi el seu 
propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.”  (Moviment Educació 360)

Maó-360

Volem caminar cap a un model d’Educació 360, com a estratègia municipal, que permeti connectar tots 
els temps i els espais de vida de les persones, connectant l’escola, les famílies i els recursos i actius de la 
comunitat. Aquesta visió integral és una gran oportunitat per Maó per diferent raons:

•	 Ens pot permetre reduir les desigualtats.

•	 Un municipi més preparat per al futur

•	 Diversitat d’agents implicats amb l’educació

•	 Importants efectes positius en persones, famílies i comunitats 



14POGRAMA ARAMAO 2019

UN MUNICIPI PER A LES PERSONES
Propostes:

1. Desenvolupar un diagnòstic educatiu del municipi de manera participada que contempli la realitat 
social i educativa com a punt de partida per construir l’ALIANÇA 360.

2. Impulsar un Pacte Local per l’Educació 360 que desenvolupi les línies estratègiques educatives pel 
conjunt d’agents del municipi.

3. Crear una “ comissió 360” formada per representants de diferents agents municipals i àmbits 
(esportiu, educatiu, social, cultural...) que lideri el projecte municipal i permeti caminar cap a una 
ciutat connectada i coordinada amb uns objectius educatius compartits.

4. Consolidar el Projecte de Ciutat Amiga de la Infància (CAI) i caminar cap els reptes de la Carta de 
Ciutats Educadores.

5. Potenciar canals i protocols de comunicació i coordinació efectius entre els diferents serveis socials, 
educatius i sanitaris per donar cobertura eficaç a les situacions de necessitat, evitant així duplicitats 
i clarificant competències i responsabilitats.

Un ecosistema educatiu

1. Redissenyar els espais públics amb la finalitat que siguin més amables i habitables per a la infància 
i l’adolescència i que incorporin la visió educativa.

2. Seguir impulsant i consolidant el projecte 50/50 d’eficiència energètica (vegeu apartat energia) als 
diferents centres educatius de la ciutat.

3. Seguir amb la implantació i consolidació del projecte “Teatre d’Escola” als centres de la ciutat, un 
projecte pedagògic que duu la formació dramàtica als centres educatius a través de la pedagogia 
teatral. 

4. Seguir impulsant els “ Patis Oberts”: obrir les escoles i els instituts a la comunitat en horari no 
lectiu. Acompanyar i col·laborar amb els centres educatius per fer viable aquesta obertura.

5. Seguir apostant pel programa Educatiu “Amb Bona Lletra” per acompanyar els reptes dels centres 
educatius i de la ciutat com el canvi climàtic, els drets de la infància, la igualtat entre homes i dones, 
la participació democràtica.

6. Augmentar la dotació econòmica d’inversió i manteniment d’edificis educatius per seguir millorant 
els espais educatius de la ciutat. 

7. Elaborar una diagnosi de la situació dels edificis educatius, planificar les accions d’acord amb les 
competències i reivindicar inversions de millora a la conselleria d’Educació.

8. Seguir impulsant les bonificacions i beques en els serveis educatius per garantir l’accés educació 
0-3 anys, escoles de música, serveis esportius municipals...

9. Donar suport i potenciar les mesures del Pacte per l’Equitat 0-3 anys
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10. Garantir, impulsar , consolidar i millorar l’oferta educativa diversificada de la ciutat a través de 

l’escola d’adults, la universitat Oberta per a Majors i la UIMIR.

11. Potenciar i dotar els EMIF (Equips municipals d’Intervenció en Família). Seguir apostant pels “ 
Tallers de Família” a partir de desenvolupar una oferta de programes de competència parentals per 
a les diferent etapes, des d’abans de néixer fins a l’adolescència.

12. Promoure el temps del migdia educatiu i saludable per a tothom, aportant recursos per garantir 
l’equitat. Fomentar uns menús saludables, equilibrats i de K0, així com impulsar el projecte “Menorca 
al Plat”.

13. Afavorir i potenciar els “camins escolars” i seguir creant itineraris de camins segurs per anar a peu 
a l’escola.

14. Seguir consolidant i impulsant conjuntament la xarxa d’activitats extraescolars pel municipi, així 
com el programa de reforç escolar que ja es du a terme.

15. Incentivar la coordinació i la col·laboració entre el Conservatori i les escoles municipals. 

16. Treballar amb els diferents instituts on es dugin a terme pràctiques de les diferents famílies 
professionals perquè s’integrin en l’engranatge dels diferents servies municipals: SAD, reforç 
escolars, patis oberts, extraescolars (xala patis), educació 0-3...

17. Incorporar i impulsar els Programes d’Aprenentatge Servei (APS) des de l’ajuntament: projectes 
específics per potenciar aquesta proposta educativa que combina servei voluntari a la comunitat i 
aprenentatge de competències, habilitats i valors.

18. Acte públic de lliurament del títol de la ESO per part del municipi, per convertir aquest en un dia 
reconeixement social. 

Esports

1. Posar en marxa un projecte, conjuntament amb les diferents entitats esportives del municipi, per 
posar en valor l’esport base com a formador de ciutadania.

2. Compaginar les instal·lacions esportives per oci i temps lliure a infants i joves.

3. Millora i ampliació dels espais públics per a la pràctica dels esports a l’aire lliure.

4. Ampliació i millora de l’Skate Parc definint dos espais diferenciats: per a infants i per a joves.

5. Foment de la pràctica de l’esport lliure.

Joventut

1. Cercar un projecte global per donar un nou impuls al Casal Jove. Ampliar i consolidar l’oferta 
d’activitats per a caps de setmana per a adolescents i joves.
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2. Donar veu als joves per crear una oferta de lleure que fomenti els hàbits saludables i el desenvolupament 

integral de la persona, amb l’impuls d’una xarxa social entre el jovent, generant l’intercanvi 
d’experiències educatives, de creació cultural, musical, esportives, desenvolupant programes i espais 
dirigits especialment a l’adolescència i la joventut. 

3. Elaborar un mapa educatiu de recursos que incorpori el conjunt de recursos educatius existents al 
municipi, dirigits a centres educatius, entitats, famílies, infants i adolescents.

4. Seguir gestionant els programes de formació i d’ocupació del SOIB, adreçats a joves i a diferents 
col·lectius vulnerables per facilitar la reinserció.

5. Oferta educativa i lúdica coordinada d’estiu, incorporant les activitats tant de l’ajuntament com d’altres 
agents educatius de la comunitat.

BENESTAR SOCIAL
Durant aquests darrers anys, l’equip de govern de l’Ajuntament de Maó, i concretament, la regidoria de 
Benestar Social, encapçalada per Ara Maó, ha fet la seva aposta per garantir uns serveis socials de gestió 
pública i de qualitat basats en els drets i garanties de tots el ciutadans i totes les ciutadanes, segons les línies 
que es marquen a la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears.

S’ha fet una política social d’acord a aquesta Llei, la qual en el seu article 2 defineix la finalitat dels serveis 
socials: “el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de 
les seves necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la justícia social, la equitat, 
la cohesió territorial i del benestar de les persones. Els serveis socials es dirigeixen especialment a prevenir les 
situacions de risc, a compensar dèficits de suport social i econòmic de situacions de vulnerabilitat i de dependència, 
i a promoure actituds i capacitats que facilitin la integració social de les persones”.

Ens comprometem a seguir treballant per afavorir l’equitat social i la universalització dels serveis socials, a 
fer d’aquest serveis un punt de referència per aquelles persones i famílies que necessiten suport per assolir 
la seva autonomia plena i sortir de la situació de vulnerabilitat en la qual es troben. Pensam que és important 
que els serveis socials siguin una oportunitat puntual i temporal cap a la integració plena de la persona 
dintre de la societat, evitant la cronificació de situacions de risc i dependència dels serveis.

L’objectiu de la nostra agrupació és continuar treballant per anar més enllà de donar resposta urgent 
a les necessitats bàsiques de la població, i treballar en accions preventives que promoguin actituds i 
comportaments que apoderin la ciutadania per evitar situacions problemàtiques futures.

Propostes:

1. Mantenir el sistema de reducció, exempció i bonificació de taxes municipals: aigua, escoletes, escoles 
municipals.., i dels ajuts que permetin l’accés i manteniment de serveis de subministraments, 
educatius, etc.

2. Millorar els sistemes de registre d’avaluació que permeti conèixer la realitat social del municipi i 
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la presa de decisions a l’hora de dur a terme polítiques socials municipals, que es basin en dades 
objectives i estudis tècnics.

3. Seguir potenciant la comunicació i la coordinació efectiva entre els recursos municipals i insulars 
d’atenció social, educativa i sanitària, amb la finalitat d’evitar duplicitats. 

4. Establir convenis amb les administracions autonòmiques i estatals per tal de cobrir totes les 
necessitats de les persones dependents del municipi.

5. Realitzar accions preventives adreçades tant a la població general com a col·lectius concrets que 
tinguin necessitat de treballar aspectes familiars, de salut, educatius, etc.

Gent gran

1. Continuar amb el Pla de millora de la Residència Geriàtrica Assistida, començat durant aquest 
mandat, que inclou tant la millora de la infraestructura de l’edifici, com l’atenció a les persones 
residents i dotar progressivament la institució de personal qualificat i divers per tal de donar una 
atenció completa i eficaç.

2. Crear l’espai propi pel Centre de Dia, no inclòs dins la Residència Geriàtrica, amb una gestió 
compartida però amb activitats i espais diferenciats.

3. Reduir la llista d’espera de les persones declarades com a dependents en un 75% amb la nova 
residència de gent gran que s’instal·larà a Santiago.

4. Augmentar els serveis a domicili, tant en quantitat com en la incorporació d’unitats de respir, millores 
que han de permetre a la gent gran viure a ca seva amb garanties de qualitat de vida.

Ciutat acollidora

1. Impulsar el II Pla Municipal per a la Convivència Intercultural, per tal de reafirmar Maó com a ciutat 
acollidora, que rebutja el racisme i la xenofòbia, i que garanteix els drets humans i asegura l’accés a 
recursos socials, sanitaris, d’habitatge, d’orientació laboral i educatius de totes les persones.

IGUALTAT
En la societat actual, el feminisme no és només una lluita social, és un posicionament polític clar que determina 
una manera de fer política. Per açò les polítiques d’igualtat mereixen un espai específic al nostre programa, i 
assoleix un caràcter de política transversal que afecta diferents aspectes de l’administració.
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Propostes:

1. Desenvolupar el III Pla d’Igualtat de l’Ajuntament, dissenyat durant aquest mandat, per tal de 
continuar fent polítiques de sensibilització i educació en la conscienciació, detecció i erradicació de 
les desigualtats de gènere i en la lluita contra la violència exercida contra les dones.

2. Realitzar projectes temàtics: creació de projectes sobre diferents temàtiques socials (igualtat, 
violència de gènere), mediambientals o commemoratives, organitzades des de les Comissions del 
sector, amb la participació tant del sector amateur com del professional.

3. Crear la Taula local de coordinació contra la violència de gènere i  l’LGTBIfòbia que inclogui entitats i 
institucions del municipi com són centres educatius, cossos de seguretat, centres de salut, entitats, 
etc., per desenvolupar polítiques i accions concretes en la defensa dels drets de les persones LGTBI, 
per tal de construir Maó amb orgull, una ciutat orgullosa i respectuosa amb la diversitat sexual i de 
gènere.

4. Impulsar la creació d’un Casal de Dones i LGTBI autogestionat, un lloc de trobada, un espai per 
impulsar i promoure la participació del feminisme i el col·lectiu LGTBI i afavorir el seu protagonisme i 
la seva integració en tots els àmbits.

5. Visibilitzar la tasca fonamental del Consell Municipal d’Igualtat, com a espai de trobada, debat i presa 
de decisions en l’àmbit de la Igualtat.

6. Posar en marxa els acords del conveni VIOGEN.

7. Donar suport a la reivindicació i celebració dels diferents dies d’orgull LGTBI amb alçada de bandera, 
moció i altres actes relacionats amb el col·lectiu.

8. Proposar l’atorgament d’una nova dona filla il·lustre de la ciutat.

9. Tenir en compte, a l’hora de posar nous noms a carrers, el criteri de posar noms de dones que hagin 
tingut significació en el municipi o a l’illa en general.

HABITATGE
A més dels recursos d’habitatge específics per a cada col·lectiu esmentat al llarg del document, creim que el 
municipi ha d’intervenir en mesures que possibilitin el dret efectiu a l’habitatge. Si fa quatre anys l’exclusió 
residencial tenia l’origen en els desnonaments per impagaments d’hipoteques, ara el repte és, sobretot, 
posar a l’abast de les famílies lloguers dignes a preus assequibles.

Aquest mandat hem creat el Servei d’Habitatge, amb la funció principal de mediació amb entitats bancàries, 
propietaris i administradors de finques en les negociacions per trobar alternatives que no comportin la 
negació del dret a l’habitatge.

S’ha ampliat la borsa de pisos d’emergència de dos a set habitatges. A més, s’ha fet un cens d’habitatge buit, 
s’ha bonificat l’IBI, etc. 
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Així, seguint el mateix sentit, feim les següents propostes:

1. Potenciar el Servei d’Habitatge dins l’Àrea de Serveis Socials i Benestar com l’element bàsic en 
l’atenció a les persones en casos d’exclusió residencial.

2. Continuar l’ampliació de la borsa d’habitatges d’emergència.

3. Fomentar la reforma d’habitatges a través d’escoles taller municipals compartint el cost entre 
l’Ajuntament i el propietari, particular o administració, amb la condició que siguin posades al mercat 
de lloguer a preus i condicions raonables per a persones i famílies en risc social.

4. Conveniar amb l’Institut Balear d’Habitatge (IBAVI) el servei d’habitatge. L’objectiu és gestionar 
directament des del municipi la borsa de lloguer social i els pisos buits detectats, així com marcar 
com a finalitat l’augment de 30 habitatges de protecció oficial. 

5. Posar en marxa de forma urgent l’alberg de baixa exigència  a què s’ha referència durant aquests 
darrers anys, de forma conjunta amb el Consell Insular de Menorca, per tal de donar resposta a les 
persones sense sostre que no tenen encaix a la casa d’acollida.

6. Engegar projectes de cases col·laboratives, d’intercanvi i coexistència de serveis comuns.

7. Conjuntament amb l’administració competent, fer un seguiment i una campanya de lloguer turístic 
per animar els propietaris a legalitzar l’activitat, si és possible, o si no a reconvertir els usos en 
habitatge residencial.
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Les mesures amb la finalitat d’obtenir una societat més conscienciada, educada i en harmonia amb el medi 
que ens envolta han de ser un eix transversal en les polítiques. Conscients que hem iniciat una sèrie de 
canvis que han incidit directament en aquest àmbit, pretenem que les propostes que feim continuïn en la 
mateixa línia i facin una passa més amb aquests objectius.

ENERGIA I MOBILITAT
L’energia és un vector fonamental en l’economia moderna i té un ampli recorregut de millora. Amb aquesta 
visió es pot incidir sobre la mobilitat i la planificació territorial de diferents maneres.

Propostes:

1. Executar els acords que es desprenen del Pla d’Acció aprovat aquest mandat.

2. Executar el pla d’acció del projecte Ecooolocal de transició energètica.

3. Seguir treballant per complir els acords en matèria de transició energètica, una volta hem recuperat 
l’AL-21 i la signatura del pacte de batles.

4. Seguir lluitant contra la pobresa energètica: posar de relleu el problema i fer mapes de risc per 
zones i per tipus de construcció, així com adoptar les mesures pertinents per posar fi a aquest tipus 
de discriminació.

5. Treballar per garantir que els sistemes de control de la central tèrmica assegurin l’absència de 
riscos de salut per a la població, en col·laboració amb la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic

6. Seguiment del calendari d’Endesa de transició energètica exigint el compliment del pla d’acció 
presentat de canvi a gas de les turbines, així com línia de suport al futur sistema de generació 
d’energia neta i renovable.

7. Aplicació d’un 30%, al manco, dels acords del PMUS.

8. Execució del projecte de carril bici, ja redactat, a la Via Ronda.

9. Continuació de les mesures per eliminar de la ciutat el trànsit innecessari, sempre tenint en compte 
que els residents en el centre han de poder accedir-hi.

10. Crear itineraris urbans que facilitin el desplaçament a peu, ja sigui per motius de paisatge cultural, 
escolarització, relació social, comerç, etc.

CIUTAT SOSTENIBLE
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11. Millora de l’espai públic a partir de cada projecte integral de carrers, amb voreres més amples o 

amb un sol nivell si així ho marca el Pla de Mobilitat, com ja s’ha fet als carrers Sant Josep, Infanta 
o J. A. Clavé. 

12. Seguir cercant espais per augmentar les bosses d’aparcament al perímetre de la ciutat, facilitant el 
desplaçament a peu o en transport públic cap al centre. 

13. Estudiar el disseny dels aparcaments provisionals de la sínia des Cuc i es Freginal, partint dels usos 
que marca el PGOU. En el cas des Freginal, cercar solucions a l’actual via d’entrada i sortida que 
provoca situacions de perill per al vianant. 

14. Incorporar la denominació de carreteres paisatgístiques, allà on sigui interessant mantenir el 
paisatge com a element de qualitat de vida.

Eficiència, però sobretot ús racional de l’energia

1. Donar continuïtat al projecte EcoooLocal per a la rehabilitació energètica d’edificis municipals com a 
mesura d’estalvi energètic i reactivació de l’activitat econòmica local. 

2. Impulsar el projecte 50/50 en els centres escolars i esportius.

3. Protegir el medi nocturn tenint especial cura en la contaminació lumínica i respectant la qualitat del 
cel nocturn i la visió del firmament d’acord amb els principis de les reserves StarLight. 

4. Suprimir les lluminàries ineficients que enlluernen el cel i redirigir els focus.

5. Impulsar sistemes de control d’intensitat de llum que permetin reduir el flux lumínic i, per tant, 
l’energia durant les hores de menor circulació nocturna.

6. Conscienciar la ciutadania, el petit comerç, el teixit empresarial i el sector turístic de la despesa 
energètica que suposa un enllumenat ineficient.

7. Fomentar una cultura racional i saludable en la moderació de la climatització d’espais públics.

Energies renovables

1. Garantir unes Illes Balears lliures de prospeccions a través de la col·laboració institucional.

2. Aplicar activament la Llei de Canvi Climàtic, que va encaminada a assolir la sobirania energètica 
sostenible en un termini de 25 anys.

3. Introduir les renovables en l’espai públic urbà: pèrgoles, marquesines fotovoltaiques, minieòlica, etc. 
Introduir les renovables als parcs urbans i al polígon.

4. Impulsar la participació público-privada en la dotació d’energies renovables als equipaments públics. 

5. Fomentar la propietat compartida de grans instal·lacions de renovables.

6. Revisar i adequar les ordenances municipals per facilitar la introducció de les energies renovables i 
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garantir el compliment de la Llei.

7. Continuar amb l’impuls de l’energia fotovoltaica a totes les cobertes públiques on sigui possible i 
cercar mecanismes de finançament público-privat.

8. Estudiar l’ús de la biomassa per a l’escalfament d’equipaments esportius i comunitaris, tenint en 
compte tot el ventall de tecnologies renovables a l’hora de racionalitzar els consums energètics a les 
infraestructures públiques.

RESIDUS
Hem de seguir treballant en les polítiques mancomunades en el marc del Consorci de Residus Urbans i 
Energia de Menorca, amb les qual ja s’ha començat a fer feina, que definesquin una estratègia per fer de 
Menorca una illa de residu zero en un futur proper i que enfoqui, també, el tractament de residus com una 
generació de llocs de feina. En aquest sentit, ens hem d’adaptar a les normatives europees i caminar cap a 
la recollida selectiva porta a porta i de totes les fraccions (envasos, vidre, cartó, rebuig...).

En aquests sentits, aquestes són les nostres propostes:

Servei de recollida

1. Implantar el sistema de finançament del servei de recollida i tractament de residus amb la filosofia de 
bonificacions segons l’ús que es fa de la gestió del residu. Açò implica bonificació fiscal del reciclatge: 
qui més recicli menys imposts pagarà. 

2. Modificar ordenances per introduir el pagament per generació,  diferenciant residus domèstics, 
comercials, industrials i altres.

3. Identificar, amb les garanties previstes a la llei, el residu amb el seu generador en els casos d’incivisme 
i aplicar el règim de sancions previst en les ordenances.

Reducció, reutilització i conscienciació

1. Aplicar de manera progressiva les mesures previstes en la Llei de Residus del Govern Balear, 
especialment pel que fa referència a la reducció del plàstic.

2. Promoure circuits curts de distribució d’aliments (cooperatives alimentàries agrícoles, punts de 
trobada productors-consumidors, etc.). i incentivar la reducció de residus en origen.

3. Continuar amb l’eliminació progressiva dels materials tòxics com l’amiant en les construccions 
municipals i públiques, bonificant les rehabilitacions de naus que eliminin l’amiant de les seves 
construccions.

4. Incidir en la informació i la conscienciació social sobre la temàtica, fent partícips els ciutadans de 
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la problemàtica existent i dels costos econòmics, ambientals i socials que representa per a tothom.

5. Proposar la creació de la figura d’un cos d’inspectors per part del Consorci de Residus, que facin una 
política de vigilància dels emissors de fems descontrolats.

6. Potenciar el sector de la reutilització i la reparació, com per exemple en el marc de les festes 
populars.

7. Promoure serveis d’atenció tècnica radicats a Menorca. Proposar, en aquest sentit, cicles formatius 
o tallers de formació ocupacional basats en la reparació i recuperació d’electrodomèstics com a font 
de llocs de feina.

8. Treballar en la necessitat de crear o d’ampliar la planta de compostatge, amb la possibilitat que 
sigui combinada amb una de biogàs.

9. Reciclar per recuperar més materials. Cal facilitar la tasca de separar els residus als ciutadans.

10. Marcar com a objectiu una Maó lliure de plàsitcs

11. Introduir el porta a porta de totes les fraccions a tots els municipis de l’illa. Proposam Sant Climent 
com a prova pilot d’aquest servei.

12. Fomentar i incentivar l’ús de les deixalleries fixes i mòbils.

13. Adaptar el servei de recollida domiciliària de voluminosos a les necessitats de cada moment i a la 
realitat.

14. Modificar l’ordenança d’animals domèstics perquè es pugui implementar una variabilitat de sancions 
per deposicions i que incorpori la possibilitat que els orins siguin també sancionables.

CICLE DE L’AIGUA. EL MANDAT DE L’AIGUA
Com sabeu, a Menorca tenim un problema molt greu d’aigua, tant pel que fa a l’abastiment, quantitat, com 
a la qualitat, nitrats, salobre... És un problema conegut des de fa molts anys però mai s’ha volgut abordar 
amb serietat i ara en aquests moments ja és molt urgent prendre mesures per tal de subministrar, com és la 
nostra obligació, una aigua que compleixi els paràmetres sanitaris establerts.

La primera acció que vam fer el 2015 va ser actualitzar el Pla d’acció ambiental de Maó en el seu apartat 
d’aigua. D’aquesta anàlisi en van sortir una sèrie d’accions, algunes ja en marxa i d’altres que s’hi ha de 
posar o consolidar durant aquest mandat.

Per altra banda es va elaborar la diagnosi sobre les infraestructures i serveis que necessita la població del 
municipi de Maó i amb tota la informació extreta hem d’abordar una sèrie de qüestions, com per exemple la 
millora de l’eficiència o el trasllat de dos pous a zones amb menys concentració de nitrats. 

Mentre aquesta feina de fons es va fent hem de solucionar el problema de nitrats que patim i que vam donar 
a conèixer a la població, com és obligació per llei. Posarem en marxa  la desnitrificadora amb tractament 
biològic, que ja està licitada, i iniciarem la construcció d’una segona planta per tal de cobrir tot el municipi.
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Propostes:

1. Instal·lar transitòriament més fonts públiques d’aigua tractades per osmosi per abastir els ciutadans, 
mentre no estigui solucionat l’abastiment d’aigua potable a la xarxa pública.

2. Demanar, una vegada més, al Govern el tractament terciari per l’Estació Depuradora de Maó-es 
Castell per consolidar polítiques orientades a la reutilització de les aigües residuals per usos urbans 
i de jardineria.

3. Incidir en la modernització progressiva de les conduccions d’aigua potable amb l’objectiu de reduir 
les pèrdues fins a un 10%.

4. Modificar el PGOU per incorporar la recuperació de les cisternes i els sistemes de recollida d’aigua 
de pluja, i per incentivar-ne l’ús domèstic, comercial, industrial i públic.

5. Seguir amb la construcció d’aljubs urbans, com s’ha fet aquest darrer mandat de manera sistemàtica 
per al regadiu i la neteja de carrers.

6. Abandonar gradualment el sistema unitari de recollida d’aigües i implantar xarxes separades de 
clavegueram i pluvials i tècniques de drenatge urbà sostenibles.

7. Mantenir la línia d’ajudes del programa d’implantació de filtres verds a les zones que encara no 
estiguin connectades a depuradora.

8. Prioritzar l’execució d’aquells projectes de clavegueram pendents i mantenir un ritme constant de 
renovació i millora de tot el sistema.

Gestió de l’aigua i revisió del servei municipal d’aigües

Aquest mandat ha servit per anar posant ordre i actualitzant el contracte amb el concessionari del servei. 
Açò ha de culminar en l’avaluació de l’eficiència, de l’estat de conservació i explotació, i ha servir per fer 
propostes per a la reordenació de tarifes, els nivells de consum, els usos de l’aigua, etc.

1. Plantejar una ordenança que reguli les característiques de racionalització dels espais exteriors dels 
entorns urbans i semiurbans públics i privats.

2. Emprar varietats locals ja adaptades a les característiques pròpies de Menorca i que requereixin 
menys aportació hídrica

3. Usar cobertores per a les piscines.

4. Substituir les gespes tradicionals per varietats de baixa demanda ’aigua.
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5. Utilitzar sistemes de regadiu per goteig amb temporitzador.

6. Posar en funcionament actiu la Comunitat d’Usuaris d’Aigües (CUA), una vegada creada i aprovats els 
estatuts, per tal de promoure polítiques mancomunades d’àmbit insular per a la gestió de les masses 
d’aigua.

7. Reconvertir el Consorci de Residus en un consorci de gestió de recursos, que s’ha de fer efectiu 
durant el proper mandat, i l’Ajuntament de Maó ho ha de liderar.
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PARTICIPACIÓ
L’actuació d’ARA MAÓ a l’Ajuntament es fonamentarà en el «Codi ètic» de l’agrupació, que representa el nos-
tre compromís amb la ciutadania. Aquest codi ètic implica quatre punts bàsics:

a) Valors fonamentals i principis ètics pel digne exercici de la política com a mecanisme d’autoregulació 
per garantir una altra manera de fer política.

b) Foment de la participació ciutadana: impuls de les modificacions necessàries i l’aplicació efectiva 
dels reglaments municipals per facilitar la implicació de la ciutadania en les decisions més estratè-
giques, avançant en la governança del municipi.

c) Fiscalització del representant polític i del programa electoral votat: fiscalització de la seva gestió, 
rendició de comptes amb transparència i anàlisi de les desviacions en l’aplicació del programa.

d) Política vocacional, no ocupacional: Evitant la fixació de sous arbitrària o injustificada i evitant la 
creació de càrrecs polítics no electes. 

Propostes:

1. Elaborar un Pla municipal de Participació Ciutadana. 

2. Crear l’Àrea de Participació Ciutadana pròpiament dita, que permeti aplicar de forma efectiva el re-
glament de participació ciutadana

3. Impulsar i millorar el funcionament dels consells municipals sectorials per fer efectiva la participa-
ció ciutadana en els diferents àmbits a tractar. 

4. Posar en marxa d’un procés participatiu, que impliqui entitats i ciutadania en general, per a elecció 
de la figura del defensor del ciutadà o síndic de greuges .

5. Seguir celebrant sessions periòdiques informatives i de debat obertes a tota la ciutadania, que seran 
exposicions explicatives dels objectius perseguits, tant dels assolits com dels no assolits. 

6. Procés de participació ciutadana per decidir el futur projecte de reutilització de l’edifici de ses Voltes 
(antiga nau de la SEAT).

7. Posar recursos per a participació ciutadana activa, destinant professionals perquè sigui una realitat 
la interrelació entre institucions i societat civil per a prendre decisions sobre temes que afecten la 
vida pública.

PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA
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8. Establir els mecanismes de consulta popular, facilitant la via telemàtica en el procés per fer-la més 
efectiva, i aplicant les diferents fases previstes en el Reglament: informació, debat ciutadà i devolució 
del resultat del procés.

9. Seguir amb els pressupostos participatius, tot analitzant els criteris i aplicant els factors de correc-
ció ja coneguts després de les dues edicions executades.

TRANSPARÈNCIA
Forma part del compromís d’ARA MAÓ la lluita contra tota classe de corrupció política i la defensa de totes 
les polítiques que persegueixin l’eficiència econòmica en la gestió dels recursos públics.

Totes aquestes eines, que varen ser engegades el passat mandat, continuaran durant la que ve, i es mantin-
drà l’Ajuntament de Maó en els nivells més alts de transparència (ara mateix, serveixi com a exemple el ràn-
quing de transparència de municipis de més de 15.000 habitants: entre el 2 primers a escala balear, i entre 
el 22 primers a escala estatal, des de fa més d’1 any).

Creim fermament que aquesta transparència, que proporciona informació de forma activa, és el primer es-
glaó indispensable perquè la ciutadania estigui ben informada per després poder opinar i també participar, 
amb tot coneixement, de la gestió del nostre municipi.

Propostes:

1. Continuar amb la feina iniciada i per la qual estem en els primers municipis de Balears en el rànquing de 
transparència. Ha d’estar a l’abast del ciutadà, a través de la web de l’Ajuntament, tota aquesta informació:

a) Sous, dietes i qualsevol altra percepció econòmica municipal dels regidors, tant de l’equip de 
govern com de l’oposició

b) Informació sobre el personal eventual o de confiança: càrrecs, noms i retribucions

c) Agenda de tots els representants municipals: reunions, trobades, actes

d) Pressupost municipal: com i en què es gasta els diners l’Ajuntament, amb el programa «On van 
els impostos»

e) Liquidacions del pressupost

f) Indicadors de transparència economicofinancera

g) Informes de la intervenció municipal

h) Plantilla municipal: llocs de feina i retribucions

i) Contractes d’import superior a 3.000 euros

j) Convenis urbanístics

k) Subvencions i convenis

PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA
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2. Capgirar les mesures per propiciar la reactivació econòmica aplicant, en els apartats de despeses, 
criteris de sostenibilitat, tant a escala mediambiental com econòmica i social. Coneixem la dificultat 
de fer política des de l’aplicació de mesures merament tècniques en l’elaboració pressupostària, pel 
fet que és evident que hi ha compromisos ja adoptats que s’han de complir, però hi ha marge d’actu-
ació.

3. Retornar a l’economia i a la vida de la ciutat tots els romanents de tresoreria que es puguin aplicar en 
forma d’inversions públiques de llarga vida útil, retornant a l’Ajuntament el paper d’agent econòmic 
actiu, generador i redistribuïdor de riquesa que li pertoca, sempre salvaguardant alhora l’equilibri 
pressupostari de la institució. Recordem aquí mesures ja preses durant l’anterior mandat i que es 
mereixen continuïtat i millores, com són la bonificació dels habitatges destinats a lloguer social, o 
l’aplicació dels superàvits anuals provinents de  les liquidacions dels pressupostos anuals a Inversi-
ons Financerament Sostenibles.

4. Continuar amb la nostra aposta ferma en els serveis públics com a garantia de fortalesa econòmica, 
social i de qualitat, tant en els llocs de treball com en la qualitat del servei. S’ha de garantir la cohesió 
social a la ciutat i s’ha de demostrar l’eficiència i idoneïtat d’aquests serveis públics. 

5. Fer una gestió eficient i eficaç dels recursos econòmics. En política fiscal, en aquesta campanya tam-
poc no volem entrar en la subhasta que ha comportat tradicionalment un procés electoral. El nostre 
compromís pressupostari és seriós i no es basa en promeses sinó en aquest compromís i en una 
fiscalitat justa, en continuar en l’equilibri aconseguit durant l’anterior mandat en els pressupostos 
municipals, i en la transparència en la informació al ciutadà i els comptes públics.

6. Continuar en la feina de modernització de l’administració pública.

7. Avançar en la implantació de l’administració electrònica, ampliant el nombre de tràmits 100% en 
línia disponibles al web municipal fins a arribar a tenir una administració més eficaç, eficient i, so-
bretot, més accessible per a tothom fins a apropar-nos a l’ideal d’evitar desplaçaments innecessaris 
dels ciutadans per interactuar i efectuar els seus tràmits amb l’ajuntament.

Aquest és el programa amb el qual concorrem a les eleccions municipals de 2019, amb la intenció de seguir 
una feina centrada en el benestar de la gent del municipi de Maó. Aquesta feina implica una continuïtat amb 
el que ja s’ha començat i en la qual volem seguir avançant.

Aquest programa, així, és un contracte que els candidats que es presenten adquireixen com a compromís per 
una ciutat més justa, equitativa, activa i respectuosa amb el medi i amb les persones que l’habiten.

Aquest és el nostre compromís.

PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA


