
PROGRAMA
ELECTORAL 
2015



#PERARTÀ PROPOSAM UNA GESTIÓ RES-
PONSABLE, REALISTA, TRANSPARENT I 
PARTICIPATIVA. #PERARTÀ DEFENSAM 
EL PATRIMONI, L’EDUCACIÓ, EL MEDI AM-
BIENT I EL BENESTAR DE LES PERSONES. 
#PERARTÀ CAL ACONSEGUIR LA SINÈR-
GIA DELS AGENTS POLÍTICS, ECONÒMICS I 
SOCIALS. #PERARTÀ TENIM LES INFRAES-
TRUCTURES NECESSÀRIES I LES PERSO-
NES ADEQUADES PER FER UN POBLE ACO-
LLIDOR, SOLIDARI, RESPECTUÓS, JUST I 
PRÒSPER. #PERARTÀ ENS PRESENTAM 
AMB UN PROJECTE CARREGAT D’IL·LU-
SIÓ I AMB LES MILLORS PERSONES PER 
TIRAR-LO ENDAVANT. #PERARTÀ OFERI-
REM UN SOLAR PER UBICAR EL NOU CEN-
TRE DE SALUT. #PERARTÀ ACONSEGUI-
REM UN TEATRE DEL POBLE I PEL POBLE. 
#PERARTÀ MILLORAREM LES INSTAL·LA-
CIONS DEL PAVELLÓ DEL POLIESPORTIU.



Fa quatre anys vàrem presen-
tar un projecte responsable, 
auster, transparent i parti-
cipatiu, liderat per un relleu 
generacional i condicionat per 
una crisi financera sense pre-
cedents. Durant els anys de 
govern hem fet que el seny i 
el saber fer guiés les nostres 
actuacions i, així , quatre anys 
després, amb més il·lusió i 
força, tornem a presentar un 
projecte PER ARTÀ. 

El programa que presentem 
aquí és caracteritza per la par-
ticipació i la transparència, ja 
que entenem que davant d’un 
context de desencant ciutadà 
la nostra resposta no pot ser 
altre que augmentar la trans-
parència, per augmentar la 
confiança. Un gran repte que 
afrontam amb les millors ei-
nes que tenim, el nostre ca-
pital humà i l’honestedat del 

nostre compromís amb vo-
saltres. Un programa sense 
populismes banals ni com-
promisos ideològics buits, són 
propostes fermes i realistes 
PER ARTÀ. 

Les llavors del nostre pro-
grama són les inquietuds i 
demandes que ens heu fet 
arribar, ja sigui a través de 
les xarxes socials, acudint a 
les nostres reunions o sim-
plement al mig del carrer. Des 
del 27 de desembre hi hem 
fet feina de valent per poder 
presentar-les en aquest pro-
grama, integrador i fet a mida 
PER ARTÀ. 

Amb aquestes propostes i un 
compromís honest ens diri-
gim a vosaltres perquè dia 24 
de maig voteu Unió Indepen-
dents d’Artà, PER ARTÀ. 



JAUME 
ALZAMORA 

RIERA
Candidat a batle

Un esport. Ciclisme

Una prova esportiva.
La Mallorca 312

Hi has participat. 
Sí. És la setena vegada que 
l’he realitzada.

Comparable amb la política... 
Totalment.

Els entrenaments... 
Entrenar per una prova 
de llarga resistència s’ha 
de programar, no es pot 
improvisar. A més, s’han 
de tenir qualitats com 
l’esforç, la disciplina, la 
il·lusió, el control, l’auto-
coneixement, el compan-
yerisme...

El pla o la muntanya... 
El que més m’agrada són 
les baixades. És quan més 
bons resultats obtens, 
que no vol dir els millors. 
Però amb l’ascens, o amb 
el vent de cara, és quan un 

treu més d’un mateix. És 
com la gestió pública: si 
és fàcil, potser et relaxes, 
però quan topes amb difi-
cultats, és quan més ren-
diment personal obtens.

Així, distàncies llargues... 
Sí. A la distància curta tot 
és més intens, però tam-
bé més efímer. En canvi, a 
l’hora de gestionar una dis-
tància llarga, has de saber 
aprofitar tot allò que serà 
favorable durant la ruta, 
per estalviar i guardar for-
ces pels moments crítics. 
I una bona gestió serà ga-
rantia d’èxit en distàncies 
llargues. 

El fred o la calor... 
Sempre la calor. 

Del que ja has fet, què et fa 
sentir orgullós...
Sempre pens que allò que 
un fa ho ha de fer ben fet. 
Per això crec que podem es-
tar satisfets de la reducció 
del deute municipal, de no 

haver augmentat impostos, 
d’augmentar el reciclatge 
dels residus, de millorar la 
neteja del poble, de possi-
bilitar la participació ciuta-
dana, d’aplicar mesures de 
transparència en la gestió 
o de les obres de dotació de 
serveis de s’Estanyol.

HAS CANVIAt de tema... 
No. Tot el temps, com ja he 
dit al principi, he relacionat 
les respostes amb la  política. 
Són curses molt semblants.

Els rivals... 
Bé, a mi no m’agrada 
parlar de rivals, sinó de 
companys. Al final tots 
anam allà mateix i tenim 
el mateix objectiu: arribar 
a la meta. Potser uns si-
guin millors en el terreny 
pla, altres a la muntanya 
i altres amb vent de cara. 
Però tots volem arribar. 
Per tant, es tracta de fer 
un bon equip, agafar el mi-
llor de cadascú i aconse-
guir la victòria final.



que surt a rodar amb els 
companys, també la tenc 
amb els companys d’UIA; 
la programació dels en-
trenaments que tenc per 
preparar la M312, també 
la faig per gestionar els 
temes públics; la passió 
en què m’esforç per pujar 
un coll, també la pos per 
complir els objectius pro-
posats; o la disciplina que 
m’impòs per entrenar tam-
bé la m’exigesc per treba-
llar. Així que hi ha una total 
identificació entre amb-
dues dedicacions meves.

Idò digues el que vulguis... 
Esper acabar bé la cursa. 
M’he entrenat molt amb 
un bon programa, estic 
amb un bon equip que té 
la il·lusió, preparació i ex-
periència necessaris i tots 
estam disposats a trobar 
aliats que ens ajudin a 
superar amb èxit els obs-
tacles. I, sobretot, esper 
comptar amb l’ajuda i con-
fiança del públic.
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de trobar aliances amb 
els rivals, i sempre és in-
dispensable comptar amb 
l’ajuda, el suport i la con-
fiança del públic.

Una baixada, una crisi... Uff, 
d’això, millor no parlar-ne. 
És quan quedes exhaust 
per haver fet un esforç con-
siderable. Però també val 
a dir que d’aquestes expe-
riències en surten resultats 
positius, ja que per a una 
propera actuació te prepa-
res millor per tal que el bou 
no t’agafi desprevingut.

Te tornes a centrar en la po-
lítica... 
És que això és una en-
trevista per un programa 
electoral!

Ja, però volíem conèixer una 
afició teva... 
I n’he explicat dues en una! 
L’esforç que he de fer da-
munt la bicicleta, també 
el faig quan me dedic a la 
política; la il·lusió amb la 

Pareix que xerres de l’equip... 
Clar, sense l’equip –que 
segurament és el més im-
portant perquè un tot sol 
no aconsegueix res-, ho 
tendria molt difícil arri-
bar. Presentam un equip 
amb diferents qualitats i 
habilitats per aconseguir 
l’èxit. De totes maneres, 
el que sí tenim en comú 
és que tots tenim il·lusió, 
ganes, experiència i una 
bona preparació perquè 
la gent pugui confiar amb 
nosaltres.

el públic... 
També és un element 
indispensable. La seva 
participació és importan-
tíssima, ja que és la que 
permet que els ànims no 
defalleixin; o ens pugui 
ajudar a superar alguna 
crisi; o ens doni informa-
ció molt útil per aconse-
guir allò que ens hem pro-
posat. En definitiva, pens 
que hem de tenir un bon 
equip, hem de ser capaços 



EL NOSTRE
GRUP



economia, promoció econòmica i urbanisme



Economia i hisenda 
Basar i fonamentar la gestió dels recur-
sos públics en: l’eficiència, l’eficàcia i la 
contenció i control de la despesa. 

Reduir l’endeutament públic.

Optimitzar els recursos humans de què 
disposa l’Ajuntament.

Aplicar l’equitat, la moderació i la pro-
gressivitat en la política fiscal.

Reclamar al Cadastre:
• La inclusió de les altes no registra-

des en el padró.
• La rebaixa dels valors cadastrals.

Continuar en la captació de recursos mi-
tjançant les convocatòries d’ajudes i sub-
vencions d’altres administracions –esta-
tal, autonòmica i europea.

Explorar les possibilitats de poder gene-
rar i subministrar energia elèctrica amb 
fonts renovables per a l’abastament del 
municipi. 

Optimitzar els recursos energètics pú-
blics: elaborar un pla d’eficiència ener-
gètica a les dependències municipals i al 
parc automobilístic.

Continuar adoptant mecanismes de trans-
parència i control en la prestació dels ser-
veis públics (piscina, residència, cementi-
ri, recollida de residus, escola de música, 
escoleta municipal, etc.)

Promoció econòmica
Impulsar el turisme de qualitat i que manten-
gui les característiques del nostre entorn.

Aprofitar els recursos naturals i el patri-
moni històric com a focus principal de la 
reactivació econòmica i social del municipi. 

Potenciar els esdeveniments culturals i 
esportius que es fan a Artà per dinamit-
zar el petit comerç local.

Convertir el centre de visitants de l’Estació en 
el punt neuràlgic del municipi des del punt de 
vista de promoció turística i comercial.

Explorar noves fórmules per donar a 
conèixer el producte marca D’Artà.

Incentivar, com ja s’ha fet en aquesta le-
gislatura, la instal·lació d’empreses en el 
Parc Empresarial d’Artà.

Fomentar la creació o instal·lació d’empre-
ses basades en les NT (Noves Tecnologies) i 
RDI (Recerca, Desenvolupament i Innovació)

Ampliar la zona de vianants dels carrers del 
centre històric i d’altres zones del poble.

Potenciar la compra i la utilització dels 
serveis que ofereixin les empreses i co-
merços d’Artà i la Colònia de Sant Pere.

Fora vila
Apostar per la formació dels joves en el 
sector agrari.

Incentivar la creació d’empreses que ela-
boren subproductes a partir de matèries 
primeres locals (p. ex. l’oli).

Potenciar la marca D’Artà en el sector agrí-
cola per facilitar l’accés a obtenir ajudes 
comunitàries.

Potenciar l’entrada del producte local als 
menjadors escolars i als restaurants d’Artà.

Promoure l’agricultura biològica i ecolò-
gica a les varietats locals.

Organitzar fires temàtiques per promocio-
nar productes locals i tradicionals, com pu-
guin ser: l’ametlla, el me, la porcella, etc.

Urbanisme
Facilitar la rehabilitació d’habitatges ur-
bans per a joves quan es tracti de l’habi-
tatge habitual.

Donar coherència i ajustar a la realitat les 
Normes Subsidiàries.

Instar el tancament i neteja dels solars 
buits de les zones urbanes.

Agilitzar els tràmits administratius del 
departament d’urbanisme.



educació i serveis socials



Estudiar la creació d’aules tallers per a 
sèniors autogestionades.

Facilitar un solar per a la construcció del 
nou Centre de salut.

Crear programes de promoció d’hàbits de 
vida saludable, com ara rutes saludables, 
atenció als menys afavorits, etc.

Afavorir la integració laboral de persones 
amb discapacitat.

Afavorir la inserció laboral de persones 
aturades mitjançant itineraris persona-
litzats i/o programes ocupacionals.

Reforçar la relació amb el Fons Mallorquí 
de solidaritat.

Recuperar les tasques d’agermanament 
amb Totogalpa.

Establir mecanismes de connexió entre 
les diferents àrees de serveis municipals 
per optimitzar els recursos disponibles.

Dissenyar campanyes d’informació sobre 
els recursos, serveis, etc. per tal d’arri-
bar al màxim de població possible.

Elaborar i aprovar un Pla d’Igualtat de gènere.

Seguir eliminant les barreres arquitectò-
niques als edificis i espais públics.

Seguir col·laborant amb les distintes 
associacions que proporcionen atenció 
a persones amb discapacitat i amb risc 
d’exclusió social i laboral.

Potenciar tots aquells serveis que faciliten 
les persones majors de continuar residint 
a casa i tenir l’assistència necessària: ser-
veis d’atenció domiciliària, menjar a domi-
cili, teleassistència, etc.

Avançar cap a la formalització d’un Con-
sell socioeducatiu dins el marc d’Artà 
ciutat educadora.

Proposar la creació d’una escola de pares 
amb la implicació i participació dels cen-
tres educatius i les AMIPAS.

Augmentar l’oferta formativa del Cen-
tre d’Adults d’Artà, combinant els cursos 
ocupacionals per a persones aturades 
amb l’oferta sociocultural. 

Incloure Artà en el circuit de pobles amb 
Universitat Oberta per a Majors.

Enfortir les xarxes de dinamització social 
i potenciar el Centre jove com a eix verte-
brador dels joves.



cultura i patrimoni



Incentivar les activitats de les associa-
cions socioculturals del municipi. 

Promoure actuacions per donar valor 
i conservar les tradicions culturals del 
municipi.

Fomentar l’edició de treballs artístics o de 
divulgació que tenguin el seu origen a Artà. 

Algunes de les propostes són:

• Crear certàmens literaris.
• Impulsar jornades d’estudis locals.
• Revisar la Normativa d’edicions i publica-

cions de l’Ajuntament, aprovada el 1999.
• Convocar ajudes per estudis de re-

cerca i divulgació.
• Afavorir la creació artística.

Facilitar un portal web divulgatiu, des de la 
col·lecció local de la Biblioteca, on s’hi pu-
guin consultar els treballs divulgatius pu-
blicats, la col·lecció de la pinacoteca i altres 
documents d’interès.

Determinar i fixar el model del Museu 
Regional d’Artà. 

Fixar les condicions del concurs públic 
per  la concessió  de ràdio Artà.

Seguir treballant per a una política lin-
güística en defensa de la llengua catala-
na amb l’objectiu de fer-la extensa i ne-
cessària dins la nostra comunitat.

Difondre i donar a conèixer el Catàleg de 
camins públics.

Algunes de les propostes són:

• Fer un centre d’interpretació de Ses 
Païsses, potenciar el fons arqueològic 
i etnològic i divulgar la col·lecció de 
ciències naturals amb la col·laboració 
del Parc Natural i altres entitats afins.

• Conservar el fons de la col·lecció del 
museu.

• Organitzar exposicions temporals.

Teatre
Reduir el pressupost del Teatre a la mei-
tat; per això s’ha de dissoldre la Funda-
ció actual –per complir amb la normativa 
estatal, i passar a gestió directa des de 
l’Ajuntament.

Donar suport a l’Escola de teatre.

Potenciar la Mostra de teatre, música i 
dansa escolar.

Recuperar els grups de teatre, música i 
dansa del municipi.

Oferir una programació d’acord als inte-
ressos i necessitats d’un teatre municipal.

Aprofitar la programació de teatres veïns 
per facilitar-ne la difusió.

Escola de música
Promoure la creació d’agrupacions musi-
cals i fomentar la participació dels alum-
nes en diferents actes del poble.

Valorar la idoneïtat d’introduir la forma-
ció reglada.

Patrimoni
Executar el Pla director de Ses Païsses.

Sol·licitar a les institucions públiques 
propietàries de Bellpuig i el Campament 
dels Presos que realitzin les actuacions 
oportunes per conservar, restaurar i pro-
moure aquests elements patrimonials.

Aplicar bonificacions per les rehabilita-
cions dels edificis inclosos en el Catàleg de 
patrimoni aprovat per l’Ajuntament el 2010.

Promoure actuacions per donar valor als 
elements patrimonials i culturals del muni-
cipi, així com vetllar per la seva conservació.

Catalogar, acabar d’inventariar i difondre 
el fons de la pinacoteca municipal. 

Proposar un conveni amb la UIB per la 
classificació i digitalització del fons de 
l’arxiu municipal.



medi ambient



Diagnosticar l’existència de contaminació 
lumínica al municipi. I, si és el cas, adop-
tar sistemes i programes de control so-
bre la contaminació lumínica. 

Adoptar sistemes de gestió mediambiental.

Promoure programes per la integració de 
plantes autòctones d’alt valor mediam-
biental i ecològic en els llocs públics.

Millorar l’aspecte del nucli urbà fent es-
pecial esment al mobiliari urbà i les zo-
nes comunes. 

Reduir les pèrdues d’aigua de la xarxa de 
subministrament d’aigua potable.

Tenir cura de les instal·lacions munici-
pals de guarda d’animals i engegar me-
canismes per afavorir-ne l’adopció

Engegar plans de control de plagues que 
pugui haver-hi en el municipi.

Aplicar fórmules per reduir la presència 
d’excrements d’animals als espais públics.

Habilitar un espai per l’esbarjo dels cans.

Dissenyar estratègies per aconseguir 
tractar la fracció orgànica en el municipi. 

Realitzar campanyes d’informació i sen-
sibilització ciutadana que facin referència 
a la protecció del medi ambient i a la con-
servació del medi natural i urbà.

Promoure les energies renovables.

Dissenyar un pla d’estalvi energètic que 
faci especial referència a l’ús d’energies 
alternatives.

Limitar l’ús d’OGM (Organismes Genèti-
cament Modificats) a l’agricultura.



esports



Donar suport als diferents clubs, verta-
ders dinamitzadors de l’esport del muni-
cipi, tenint en compte les particularitats 
de cadascun.

Potenciar el Consell municipal de l’esport.

Millorar la inversió en les instal·lacions 
esportives, especialment el poliespor-
tiu. Igualment, acabar de consolidar els 
plans de manteniment per les mateixes 
instal·lacions i estudiar la possibilitat de 
convertir el pavelló número 4 del polies-
portiu en instal·lació permanent.

Crear una figura que coordini tot l’esport que 
es practica a Artà i la Colònia de Sant Pere.

Realitzar un estudi per aprofitar la terrassa 
on estan situades les plaques solars, per la 
instal·lació d’espais per les diferents enti-
tats i clubs, sales de reunions, etc.

Promocionar l’esport d’aventura i en con-
tacte amb la natura per aprofitar el marc 
incomparable que té Artà com és el Parc 
natural de la península de Llevant.

Instal·lar una zona d’espai lúdic per a la 
gent gran.



colònia de sant pere



Millorar i mantenir la imatge de la Colò-
nia de Sant Pere (zones verdes, parcs 
infantils, places, mobiliari urbà, passeig 
marítim, Plaça de Sant Pere, etc.)

Habilitar una zona d’espai lúdic per a la 
gent gran.

Construir un tanatori al cementiri amb 
una sala, una cambra freda i un bany.

Mantenir i millorar l’edifici del poliespor-
tiu Cap Ferrutx.

Dotar l’edifici nou de la Tercera edat del 
mobiliari necessari per a desenvolupar les 
seves activitats.

Habilitar aules per l’escola de música a 
l’actual club de  la Tercera edat.

Instal·lar un aixopluc a la parada de l’au-
tobús escolar.

Continuar els tràmits per a la recepció mu-
nicipal de les urbanitzacions de Sant Pere i 
Betlem, sempre i quan disposin de la totali-
tat dels serveis originàriament previstos en 
els corresponents plans parcials.

Realitzar la canalització de les aigües 
pluvials dels carrers Major i Sant Lluc, ja 
que quan plou són torrenteres. 

Drenar l’aigua pluvial del Passeig de la Mar.

Crear un punt verd controlat d’acord amb 
les NNSS vigents.

Instar la Conselleria d’Educació a ampliar 
una aula més al CEIP Rosa dels Vents.

Dotar de més serveis i recursos la biblio-
teca municipal (informació juvenil, activi-
tats infantils, tallers, etc.)

Incentivar l’activitat econòmica de la 
Colònia estimulant la col·laboració entre 
les diferents empreses del nucli.

Instar la Conselleria de Salut que millori i 
augmenti els serveis d’infermeria al dispen-
sari de la Colònia.




