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DIAGNOSTICAR LES NECESSITATS
DE PALMA ÉS SENZILL, PERÒ LES
RESPOSTES PER A TRANSFORMAR LA
CIUTAT DEPENEN DE DUES VIRTUTS:
CAPACITAT DE GESTIÓ I
COMPROMÍS AMB LA CIUTADANIA
PEP MELIÀ

ELS PRINCIPIS

El Pi - PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS és el canvi tranquil i centrat que l’ajuntament de Palma necessita. El Pi té
l’oportunitat, la capacitat i la voluntat d’oferir un projecte
diferent i engrescador per a Ciutat. Volem una Palma més
mallorquina, més nostra, més neta, millor gestionada, amb
molta més cultura i més viva.
Amb el programa que presentam a continuació volem aconseguir una Palma més centrada, lluny dels extremismes i
del conflicte, i a prop de les persones i els seus anhels. Volem reconnectar l’ajuntament amb les persones i assumir
un compromís amb la ciutadania de Palma.
Des d’El Pi volem més gestió i més resolució de problemes
perquè la societat no prospera ni a cop d’efectismes propagandístics ni a través de titulars incendiaris que remouen
entranyes.
Els set eixos que determinaran la proposta d’El Pi-Palma a
Ciutat són:

1.

El suport total a les PIMES i al comerç de proximitat, que
endureixi i restringeixi la implantació de noves superfícies comercials a Palma.

2.

La regulació del lloguer turístic en zones d’atracció turística. Cal regular-lo amb mesura, sense prohibir, i afavorint la modernització i augment de categoria de la planta
hotelera.

3.

Un model de mobilitat basat en l’augment i millora del
transport públic (bus, metro i tramvia) i la construcció
d’aparcaments als barris per als residents i aparcaments
dissuasius a les principals entrades de Palma per descongestionar els accessos a la ciutat.

4.

Millorar la gestió de la neteja i el manteniment de carrers
i parcs, unificar els dos serveis.

5.

Més habitatge assequible facilitant sòl públic a l’IBAVI
però també incentivant la iniciativa privada perquè s’engresqui en la construcció d’habitatge protegit.

6.

Més seguretat que prioritzi l’acció preventiva amb la policia de barri i creï un cos especial de policia local turística.

7.

Més cultura, amb un Gran Pacte per la Cultura que establirà el model cultural de Palma i garantirà, en un àmbit
multicultural, la preservació i difusió de la nostra cultura,
llengua i tradicions
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1. MOBILITAT I MEDI AMBIENT:
NO MÉS EMBUSSOS A PALMA
La mobilitat intel·ligent es basa en «formes
innovadores i sostenibles de proporcionar un mitjà
de transport per als habitants de les ciutats, com
el desenvolupament de sistemes de transport
públic i de vehicles basats en combustibles i
sistemes de propulsió respectuosos amb el medi
ambient, recolzats en avanços tecnològics i en
comportaments proactius de la ciutadania».
Neirotti, 2013
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1.1 FACILITAR LA MOBILITAT
DE LES PERSONES
Les polítiques de mobilitat que impulsarem des d’El Pi hauran
de tenir en compte els canvis d’hàbits que s’estan produint en
aquesta matèria aquests darrers anys, així com les tendències
que estan marcant les tecnologies de la informació i la comunicació i que configuren les denominades smart cities (ciutats
intel·ligents). A aquest concepte caldrà afegir les smart politics
(polítiques intel·ligents), enteses com la recerca de noves formes d’organització de les ciutats i dels seus recursos per tal
de poder donar resposta als reptes actuals de la ciutadania, bé
sigui per la via de la tecnologia, bé per la via del sentit comú a
l’hora de dissenyar les polítiques de mobilitat.
Palma és una de les ciutats amb una de les majors densitats
en trànsit rodat. L’ús del vehicle privat s’imposa com a primera
opció. No obstant això, les ciutats més modernes cada vegada
fomenten més l’ús del transport públic i de vehicles lleugers,
com les motocicles, les bicicletes i altres ginys que, a poc a
poc van sorgint a les ciutats, o, simplement, recomanen anar
a peu. Això incideix directament en la mobilitat de les persones
i genera reptes que s’han de resoldre per tal de facilitar-los-la.
Per dur a terme aquesta política s’ha de fer una correcta ordenació del trànsit vial a la ciutat, trobar alternatives convincents a l’ús del vehicle privat, proposar millores en el
transport públic perquè s’adapti a les noves demandes de la
societat d’una manera sostenible, etc. En tot cas, volem assumir el compromís de proposar alternatives que puguin fer
més atractiu l’ús de mitjans diferents al vehicle privat en els

MOBILITAT I MEDI AMBIENT

desplaçaments urbans i en distàncies curtes, i tot això sense
oblidar les grans infraestructures que són els portals de la
nostra illa, com són l’aeroport i el port de Palma.

Propostes:
•

•

Revisar i actualitzar el PMUS (Pla de mobilitat) per adaptar-lo al nou Pla Director Sectorial de Mobilitat de les
Illes Balears 2019-2026 (PDSMIB) i a les nostres propostes programàtiques.
Continuar renovant i començar a ampliar la flota EMT ;
això és, millorar el pla actual per tal de disposar d’una
flota moderna i més gran en els terminis més breus possibles que permeti l’augment de les freqüències i l’increment de rutes.

•

Ampliar les línies de metro i iniciar la posada en servei
de les línies de tramvia (aeroport i port) previstes en el
PDSMIB i el PMUS.

•

Planificar i executar aparcaments dissuasius en les 5 entrades principals de Palma (Andratx, Valldemossa/Sóller,
Inca, Manacor i s’Arenal/Llucmajor), que es puguin utilitzar també com a aparcaments per als residents durant
els vespres.

•

Més aparcaments als barris, fins i tot en alçada. Construir
o reconvertir edificis que, a mesura que vagi disminuint
el parc de vehicles privats, d’acord amb les previsions de
la normativa sobre Canvi Climàtic i transició energètica,
puguin tenir la capacitat de tornar a tenir altres usos
(residencials, socioculturals, etc.).

1.2 ORDENACIÓ DEL TRANSIT
Ordenar la circulació per fer de Palma una ciutat més fluida
i compatible amb la mobilitat de les persones implica canvis
en el trànsit rodat, l’augment d’aparcament, els transports
alternatius i la pròpia funcionalitat dels vianants per poder
disposar de trajectes segurs i agradables.
Les actuacions que es preveuen se centren en els següents
àmbits:

Vials de trànsit rodat
•

Descongestionar les avingudes amb un segon eix viari
de trànsit fluït i amb noves línies de transport públic concèntriques (segon eix: carrers Manuel Azaña-Francesc Pi i
Margall-Adrià Ferran-Josep Darder, Metge-Jaume Balmes,
Rosselló i Caçador-Ausiàs March-Andreu Torrens-Niceto Alcalá Zamora-Joan Crespí-Caro-Compte de Barcelona-Espartero-Monsenyor Palmer). Sempre en funció de
les necessitats reals de transport dels ciutadans.

•

Reforestar les voreres de les carreteres amb flora i arbrat mediterranis.

•

Catalogar els camins públics de Palma, fitar-los i destinar-hi pressupost per al seu manteniment i recuperaci.
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•

Dissenyar, de forma coordinada amb el Consell de Mallorca, els trams pendents de la Via Connectora d’acord amb
les noves concepcions que aquí es proposen, minimitzant
l’impacte ambiental i l’amplada dels vials afectats.

•

Reduir la contaminació.

•

Donar continuïtat i coherència a infraestructures viàries dels municipis de l’àrea metropolitana. Per exemple,
enllaçar i continuar el carril bici entre el passeig marítim
i el passeig de Calvià a Sant Agustí. Recuperar el carril
bici de les Avingudes i allunyar els carrils bus dels arbres,
donant major seguretat tant a vehicles com a vianants.

Aparcaments

Bicicletes, patins i altres vehicles de mobilitat sostenible

•

Acordar fórmules de suport al petit i mitjà comerç mitjançant bonificacions a l’ORA.

•

Promoure el civisme entre vianants i usuaris de vehicles
de mobilitat sostenible.

•

Instaurar el cobrament per al temps real estacionat mitjançant l’aplicació de pagament Telpark.

•

•

Negociar amb propietaris de solars urbans que se’n pugui fer ús per a aparcaments.

•

Creació de més aparcaments per a motos i bicicletes.

•

Agilitzar la tramitació de GUALS.

Racionalitzar els vials destinats a la circulació de bicicletes i d’altres vehicles assimilats, que es negociï amb els
representants veïnals i del transport públic (taxis i EMT)
els millors traçats, amb la finalitat d’establir una xarxa
que permeti l’accés segur a qualsevol barriada de la ciutat, així com a les principals infraestructures i serveis,
sense perjudicar en excés les possibilitats d’estacionament dels residents en els barris.

•

Incrementar el punts d’ancoratge de bicicletes, en particular als aparcaments dissuasius i delimitar les condicions d’estacionament de patinets i d’altres vehicles
sostenibles.

•

Disposar de nous espais per al lloguer de vehicles de
mobilitat sostenible (públics i privats).

•

Fomentar l’ús de vehicles de mobilitat sostenible com a
mitjans de transport habitual en desplaçaments de mitja
distància.

Passejar i caminar
•

Eliminació de les barreres arquitectòniques que afectin
les persones amb problemes de mobilitat.

•

Establiment dels eixos cívics i de les vies o corredors
verds, que es recuperin els accessos històrics a Palma
des dels pobles veïns allà on encara sigui possible mitjançant les Rutes de Pedra en Sec (UIB, camí vell d’Estellencs, camí vell de Puigpunyent, etc.), que connecti
Palma a la Serra de Tramuntana.
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•

Adaptar la normativa reguladora als nous fenòmens
sorgits al voltant de la mobilitat sostenible.

•

Fomentar el turisme urbà amb vehicles de mobilitat
sostenible, així com el respecte i el civisme en espais
compartits amb vianants.

1.3 TRANSPORT PÚBLIC
Les actuacions en transport públic hauran de comportar
una major coordinació entre el servei d’autobusos municipal
(EMT) i de l’àrea metropolitana de Palma, amb les corresponents línies de metro (SFM), tramvia i tren.
El transport públic té una funció social que s’haurà de tenir
en compte a l’hora de redefinir les tarifes per a col·lectius especials.

Bus
•

•

•

Coordinació amb els municipis de la badia (Llucmajor,
Marratxí i Calvià) per mancomunar els serveis. Amb
aquest objectiu, promourem les modificacions que siguin necessàries del Pla Insular de Serveis de Transport
Regular de Viatgers per Carretera de Mallorca.
Regulació flexible de les línies en funció de les necessitats de servei públic. Estudi de necessitats i augment
generalitzat de les freqüències en totes les línies en consonància amb els objectius del Pla de Mobilitat de les
Illes Balears i del nou PMUS.
Augmentar els horaris de funcionament de les línies
amb major capacitat.

•

Incorporar la flexibilitat en les línies d’autobús per tal de
donar resposta als augments d’ocupació (incorporant
horaris variables en funció de les ocupacions).

•

Reordenació del sistema de línies actual i creació de línies transversals/circulars que no hagin de passar pel
centre. Sempre en funció de les necessitats reals de
transport dels ciutadans.

•

Línies de microbusos per a zones específiques (centre,
petits pobles de la perifèria de Palma, etc.) amb l’objectiu d’augmentar la freqüència, sobretot en aquells casos
en què estigui dilatada (Son Gual, Es Hostalets, polígons,
Son Espanyol, Sa Indioteria Rural, etc.).

•

Creació d’autobusos llançadora a la demanda (sistema intel·ligent) que permeti connectar amb els mitjans
principals: tren, metro, bus, les zones aïllades o de baixa
densitat de població.

•

Millora i increment de línies en el servei nocturn especial
(Nit Bus), que augmenti el nombre de barriades beneficiàries. Línies nocturnes especials per a determinats
esdeveniments i amb port i aeroport.

•

Estudi de millora de les tarifes de l’EMT per a tots els
perfils de pagament.

Metro i tramvia
•

Consolidació de les dues línies actuals L1 (Palma-Son
Sardina-Universitat) i L2 (Palma-Pont d’Inca-Marratxí).

•

Allargar la línia L1, en superfície, fins al Parc Bit i fins a
Son Espases i Can Valero.
9
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•

Recerca de finançament i implantació de la nova línia L3
de metro lleuger/tramvia que unirà l’estació Intermodal
amb l’aeroport i s’Arenal.

•

Promoure la utilització generalitzada d’aplicacions de
mòbil per sol·licitar el servei de taxi, així com la utilització
de sistemes de pagament electrònic (targeta de crèdit,
pagament mitjançant aplicacions de mòbil, etc.).

•

Recerca de finançament i implantació de la nova línia
L4 de metro lleuger/tramvia que unirà el Port de Palma
amb l’Estació Intermodal.

•

Promoure la generalització del règim de “taxímetre de
24h” que permetrà que tots els taxis garanteixin 12 hores de feina íntegres a Palma, la qual cosa durant l’estiu
farà que el servei millori de forma significativa per als
ciutadans de Palma.

Finalització del procés cap a la integració tarifària entre
les xarxes de transport públic que gestiona el Consorci
de Transports de Mallorca –autobusos interurbans i tren
i metro d’SFM- i l’Empresa Municipal de Transports de
Palma (EMT).

•

Simplificació dels suplements per fer-los més fàcilment
entenedors per als usuaris.

Creació d’una xarxa integrada de transport que doni
resposta a les necessitats ciutadanes. Creació de Transports Metropolitans de Palma.

Palma és un escenari perfecte per a la implantació progressiva del vehicle elèctric, tant per la singularitat geogràfica,
les distancies curtes i la millora dels recursos energètics que
pot comportar. En aquest àmbit la implantació d’energies
renovables aplicables al consum elèctric d’aquest tipus de
vehicles és un exemple aplicable a un turisme sostenible i
ecològic, i al foment econòmic d’indústries i serveis paral·lels.
Continuarem i ampliarem les actuals polítiques d’implantació
dels cotxes elèctrics d’acord amb els objectius del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears i del nou PMUS.

Tren
•

•

Taxis
•

Revisió del reglament del taxi, eliminar la desigualtat en
el règim de llicències. D’acord amb els taxistes establirem una zona de servei on puguin tenir concentrades
una sèrie de prestacions específiques que requereixin,
com tallers, subministrament de combustible, emissores, etc.

•

Revisar el mapa d’aturades dels taxis per tal d’optimitzar
aquest servei.
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Foment del vehicle elèctric
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1.4 GRANS INFRAESTRUCTURES

Aeroports
Son Sant Joan

Port

•

Millorar la connectivitat amb la ciutat.

•

Reduir els renous mitjançant el control de la instal·lació
de barreres i mesures d’insonorització per part d’AENA.

•

Potenciar els Comitès de Rutes de Palma i de Coordinació Aeroportuària de les Illes Balears per tal de millorar les
rutes comercials i de passatgers, i la cogestió d’aquesta
infraestructura pública des de l’ajuntament de Palma.

•

•

Revisar tots els convenis amb l’administració de l’Estat
en matèria de manteniment, vigilància i neteja de la zona
marítima terrestre (platges, passejos, dics, desembocadures de torrents, etc.), per tal d’adaptar-los, si cal, a la
realitat actual de les infraestructures i a les capacitats
econòmiques de l’ajuntament.
Reclamar, coordinant-nos amb el GOIB, la cogestió dels
ports esportius i d’altres infraestructures que no siguin
competència exclusiva de l’Estat.

•

Incrementar-ne el potencial, evitar-ne els costos ambientals en la mesura que sigui possible.

•

Fer un seguiment exhaustiu del projecte de millora i remodelació del Port de Palma presentat per l’autoritat
portuària l’any 2018, reclamar-ne la millora de les instal·lacions i la participació del municipi en la cogestió de
les infraestructures, sobretot pel que fa a la gestió dels
passatgers (i vehicles particulars i de lloguer) procedents
del trànsit ordinari de vaixells i dels creuers.

•

Habilitar rampes gratuïtes d’accés a la mar per a les petites embarcacions.

•

Regular, de forma coordinada amb l’Autoritat Portuària,
l’arribada de creuers i la forma d’accés dels passatgers a
la ciutat per tal de facilitat la mobilitat de la ciutat.

Son Bonet
•

Negociar amb AENA, GOIB, ajuntament de Marratxí i
Consell de Mallorca la creació a Son Bonet del Museu
Aeronàutic de Mallorca.

•

Constituir un front comú amb l’ajuntament de Marratxí i
el Consell Insular de Mallorca per negociar amb AENA la
revitalització d’aquestes instal·lacions, especialment pel
que fa a la zona que antigament va ser destinada a usos
esportius i socioculturals.
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2. ECONOMIA: PALMA CAPITAL TURÍSTICA
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ECONOMIA

2.1 DINAMITZAR L’ECONOMIA,
EL NOSTRE GRAN REPTE
Palma és una ciutat eminentment turística i comercial. Per
aquest motiu ens interessa potenciar al màxim la salut
d’aquestes dues activitats que actuen com a motor de la
resta dels sectors econòmics. Però també entenem que és
un objectiu estratègic de futur diversificar la nostra economia a partir d’aquelles activitats que tenen un valor afegit,
bé partint de les indústries o economia del coneixement i les
noves tecnologies, bé donant suport a les activitats tradicionals que, per la seva singularitat, encara poden tenir lloc en
una economia cada cop més globalitzada.
Donam suport als emprenedors, als petits i mitjans empresaris, als autònoms, als artesans i als treballadors per
facilitar la seva activitat i capacitat de generar riquesa i benestar per al conjunt de la societat. Necessitam reincorporar
al mercat de treball les persones en situació d’atur. Per això
volem defensar una economia moderna i competitiva, que es
fonamenti en la cultura de l’esforç de les persones, la igualtat
d’oportunitats i el treball. L’ajuntament ha d’acompanyar les
iniciatives de les nostres empreses promocionant, facilitant
infraestructures o agilitzant tràmits, si és el cas.

2.2 TURISME
En aquest projecte, les actuacions que tendeixin a reforçar
el turisme com a eix vertebrador de la nostra economia són
fonamentals, així proposam:
•

Garantir la presència de Palma, com a ciutat singularitzada, en els fòrums turístics mundials.

•

Definir un perfil propi de ciutat mediterrània, per potenciar el turisme de congressos, cultural i d’espectacles,
familiar, gastronòmic, de compres, d’esports, de relaxació, de creuers (en aquest cas, coordinats amb l’Autoritat
Portuària i els armadors per tal d’espaiar el millor possible la seva arribada, evitar col·lapses i sempre distribuint
adequadament els turistes al llarg de tota la ciutat), sènior o de tercera edat, senderista i excursionista. Aconseguir que es posin en valor les rutes senderistes que
s’han previst a Palma: UIB i Son Quint.

•

Redefinir les condicions legals del lloguer turístic en habitatges, canviar la zonificació i acabar amb la prohibició
total del lloguer vacacional a pisos. Regular de forma
consensuada amb totes les parts interessades la seva
autorització en el centre de Palma i les zones costaneres
de la ciutat. Posar l’accent en la qualitat i en la garantia
de la convivència, mantenir que les comunitats de propietaris tenguin poder de decisió a l’hora que es pugui fer
lloguer turístic.

•

Millorar i optimitzar les connexions aèries i marítimes
amb finalitats turístiques i promocionar la ciutat en noves places.
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•

Fomentar el turisme de cap de setmana, tant extern
com intern.

•

Potenciar el turisme referent a determinats col·lectius
que es poden considerar com a estratègics, especialment
d’aquells que poden comportar una major despesa.

•

Desplegar, de forma coordinada amb el Consell Insular
de Mallorca, ambaixades culturals i de promoció turística
a altres ciutats potencialment emissores.

•

Senyalització de les zones d’interès, rutes senderistes i
ciclistes pels camins rurals i històrics de Palma i edició
d’opuscles sobre la ciutat en diferents idiomes.

•

Establiments d’itineraris: comercials, senderistes, excursionistes, ciclistes, esportius, gastronòmics, museístics,
artístics, d’espectacles, festius, folklòrics, de marxa, etc.

•

Bitllets unificats: centres cultuals, transports públics,
etc. que complementin els paquets turístics.

•

Establir un protocol d’actuacions entre les administracions públiques i les privades en matèria de turisme.

•

Fomentar el consum i adquisició de producte balear entre els turistes, facilitar espais de promoció en instal·lacions municipals.

•

Impulsar des de Palma l’aprovació en el Parlament de
la Llei reguladora del “tot inclòs”, propiciar, entre d’altres
mesures, un “tot inclòs descentralitzat” que inclogui
l’oferta complementària dels establiments de restauració, de comerç, d’oci, etc. de les zones turístiques i comercials de la ciutat.
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L’aplicació d’aquestes polítiques es complementarà amb:
•

L’impuls d’una nova imatge de l’oferta més dinàmica i
més participativa amb els agents implicats.

•

La promoció permanent i creativa en les xarxes socials.

•

La coordinació entre organitzacions i entitats afectades.

•

La proposta d’incentius fiscals i de costos de Seguretat
Social a empreses obertes en temporada baixa.

•

La promoció del turisme habitacional regulat i respectuós amb l’entorn, destacar els avantatges econòmics i
socials d’aquesta modalitat com a model de desestacionalització i com a alternativa turística de qualitat.

•

Fomentar les visites de turistes en diverses ocasions a
l’any mitjançant campanyes de clients repetitius i/o associades a l’oferta complementària.

•

Replantejarem la limitació d’obertura d’hotels d’interior
al centre de la ciutat atès que es tracta d’una oferta d’altíssima qualitat i recuperadora d’edificis que molt sovint
estan abandonats.

•

Reconversió de la Platja de Palma, millorar els espais
públics i crear-hi zones d’aparcament.

ECONOMIA

2.3 COMERÇ I RESTAURACIÓ

•

Dinamitzar el comerç a les barriades de forma propera,
amb mercats, fires, activitats socioculturals, etc.

Impulsar el petit i mitjà comerç de proximitat és fonamental
per mantenir Palma com una ciutat viva, dinàmica i atractiva
des del punt de vista de totes les activitats econòmiques que
s’hi duen a terme. La coexistència amb les grans superfícies i
complexos en l’extraradi urbà fa perillar la fesomia dels nostres carrers i multitud de negocis amb una gran capacitat per
generar llocs de feina. Hem de ser capaços de mesurar i controlar-ne l’abast per no perjudicar la lliure concurrència del
sector illenc entre el comerç autòcton i les grans superfícies.

•

Propiciar el comerç de proximitat en detriment del comerç d’atracció en zones perifèriques de la ciutat, tot
garantint l’accés i facilitant-ne l’aparcament.

•

Agilitzar els tràmits per a l’obtenció dels corresponents
permisos i llicències, així com també per a l’ocupació de
la via pública.

•

Fomentar de la comercialització dels productes mallorquins o de les Illes Balears, amb especial atenció al concepte de quilòmetre zero, botigues de proximitat.

•

Donar suport tècnic i estilístic perquè els petits comerços es puguin renovar i oferir una imatge més atractiva i
funcional als seus clients.

•

Promoure un pla per renovar façanes o millores d’imatge dels comerços.

•

Crear distintius que premiïn la qualitat dels establiments,
tant pel que fa al seu disseny, equipaments, productes,
com atenció als clients.

•

Impuls de la posada en marxa de plataformes per a la
venda electrònica de petits i mitjans comerços de Palma,
bé siguin d’iniciativa pública o privada.

•

Fomentar de nou el segell de Comerç Excel·lent, amb
promoció a totes les xarxes i possibles apps com a ruta
per els turistes.

Per tot això les nostres actuacions aniran encaminades a:

Establiments comercials
•

Implementar el pla Director Sectorial d’equipaments comercials (PECMA), a fi d’impedir la instal·lació a Palma de
noves macro superfícies comercials.

•

Fomentar i facilitar al màxim la creació de les noves figures d’associació comercial de PIMES que preveu el PECMA: centres comercials oberts o BID’s (Business Improvement Districts), així com la millora i increment de nous
mercats municipals.

•

Dur a terme campanyes de dinamització en diferents
èpoques de l’any: rebaixes, Setmana Santa, Nadal, etc. al
centre de la ciutat i a les barriades.

•

Crear zones d’interès turístic descentralitzades a barriades (zones de petit comerç especialitzat promocionat a
través de les rutes de la pedra en sec, vies verdes, rutes
saludables, eixos cívics o d’altres recursos).
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•

Instaurar una targeta turística que lligui la compra en el
petit i mitjà comerç i l’ús combinat del transport públic.

•

Fomentar l’ús del servei públic, que es vinculi la compra
a la gratuïtat de la tornada a casa.

•

Regulació de les obres en zones comercials de Palma durant la temporada turística També regularem normes d’estètica perquè els elements externs (mobles, aparadors,
cartells, rètols...) tenguin una qualitat i una imatge que no
generin impactes visuals negatius als carrers i places.

•

Impedir que es faci una nova gran superfície comercial a
Ses Fontanelles.

•

Recuperar i modernitzar les galeries de la Plaça Major,
convertir aquest espai en un centre de referència per al
comerç de proximitat i la gastronomia mallorquina.

Mercats
•

•
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Promocionar els tradicionals mercats coberts (l’Olivar,
Pere Garau, Santa Catalina, Llevant, Camp Redó, etc.)
amb campanyes, col·laborar en la qualitat dels seus establiments i aportar-hi activitats complementàries que
actuïn com a pols d’atracció.
Fomentar els mercats de carrer com a activitat ciutadana, ampliar aquesta activitat a les barriades que ho
demandin i sempre des d’una vessant solidària o de
foment del producte local o de proximitat. En qualsevol
cas, l’organització dels mercadets haurà de tenir sempre
en compte l’opinió dels petits i mitjans comerços que es
puguin veure afectats per aquestes activitats al carrer i
hauran de tenir cura de la seva imatge i estètica.

•

Millorar les condicions del mercat d’encants de Son
Fuster (instal·lació de zones d’ombra, sanitaris portàtils,
servei de cafeteria, etc.) que faciliti i reforci el servei de
transport públic de residents i de turistes a aquest indret
els dies de celebració.

•

Promoció dels mercats ecològics específics, com el de la
plaça dels Patins i propiciar-ne de nous si hi ha demanda.

•

Consolidar i potenciar els mercats artesanals i temàtics
sempre i quan disposin de la Carta de Mestres Artesans
(Plaça Major, mercats medievals, passeig Sagrera, la
Rambla, etc.), així com la possible extensió a les barriades de Palma.

•

Establir rutes artesanals comercials a llocs propicis com
al Passeig de la Riba, Porta de Sant Antoni, zona dels
instituts (canòdrom), Corredors Verds i Rutes de Pedra
en Sec, etc.

•

Realització d’una fira de l’artesania local (Passatge de
l’Artesania).

Llotja del peix de Palma
Si hi ha un lloc emblemàtic en totes les ciutats portuàries
aquest és la llotja de peix. La remodelació del port de Palma
acostarà la ciutat al mar. Aquesta reforma preveu la demolició de l’edifici de la llotja i la seva fusió en un sol edifici amb
el museu Marítim. És just recordar aquí que la Confraria de
Pescadors de Palma fa més de 20 anys que reclama un punt
de venda en la pròpia llotja i que aquest nou projecte no el
recull. En aquest sentit El Pi promourà:

ECONOMIA

•

•

Que el nou espai de la Llotja del Peix incorpori un punt
de venda a la menuda en la pròpia llotja, un petit espai
on els pescadors de Palma puguin oferir el seu producte
als ciutadans a preus de mercat i donar a conèixer el seu
ofici als visitants.
Des de l’ajuntament també mantindrem una relació constant amb la Confraria de Pescadors de Palma per tal de
defensar conjuntament les seves especials característiques i peculiaritats i que no siguin tractats com si fossin
un club nàutic, atès que es tracta d’una organització sense ànim de lucre, una entitat social. Per tant, lluitarem pel
manteniment i millora de les actuals exempcions i deduccions fiscals atès el seu caràcter de sector primari.

Restaurants, bars i cafeteries
•

Incentivar la restauració vinculada a la gastronomia mallorquina.

•

Dur a terme campanyes gastronòmiques amb plats típics mallorquins.

•

Foment de rutes gastronòmiques amb el consens dels
barris afectats.

•

Establir uns premis distintius als plats mallorquins elaborats amb productes DO.

•

Fomentar l’excel·lència dels establiments de restauració
de la ciutat, promoure’ls per aconseguir reconeixements
o premis específics.

•

Fomentar els congressos de gastronomia.

•

Garantir les zones de terrasses dels bars i restaurant,
fer-les compatibles amb els drets dels veïns al descans i
evitar els problemes que se’n deriven de la contaminació
acústica.

2.4 INDÚSTRIA, EMPRESA I INNOVACIÓ
La diversificació econòmica és un objectiu fonamental per
mantenir una societat equilibrada i econòmicament estable. Tot i que el turisme és el motor indiscutible de la nostra
economia, necessitam encarar el segon quart del segle XXI
com un país d’avantguarda, qualificat i punter a partir de les
nostres possibilitats. Les societats modernes tendeixen a
l’especialització, però caure en el monoconreu les empobreix
i les fa dependents. Si volem tenir una societat equilibrada
i competitiva necessitam recuperar l’esperit empresarial i la
iniciativa per actuar en tots aquells camps de l’economia tradicional o més innovadora.
Per dur a terme aquest objectiu, haurem de:
•

Palma Activa (agència de desenvolupament local de Palma) ha de ser una eina per a l’assessorament i estímul
a les empreses —en particular, a les petites— (model
de negoci, orientació estratègica, internacionalització,
etc.), així com a la creació de nous projectes empresarials. Però ha de comptar amb la veu i amb la concertació
de les organitzacions empresarials per tal de que puguin
participar en la definició i execució de les polítiques de
suport a les PIME.
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•

Finestreta única per a la tramitació municipal d’activitats
empresarials.

•

Oferir locals per a emprenedors, augmentant els espais de
coworking actualment existents, destinant-los a emprenedors joves (-30) i sèniors (+30), amb limitacions temporals
màximes d’ús i amb l’objectiu de crear start ups.

•

Activar una estructura per a la mediació entre les iniciatives d’associació empresarial (especialment les derivades del PECMA) i entre les iniciatives empresarials i la
universitat com a centre de recerca.

•

Crear un servei per a la captació de capitals o inversions
externes a la ciutat.

•

Donar suport i orientació als aturats per a l’autoocupació
o el treball com a autònoms (especialment els més joves
i els majors de 45 anys que tenen dificultats per tornar a
ser contractats).

•

Posar en contacte joves amb professionals més experimentats perquè aprenguin de la seva experiència i continuïn els seus projectes.

•

Donar suport a les activitats emergents, principalment
les vinculades a les noves tecnologies, la cultura, les
prestacions socials, el medi ambient o les activitats vinculades al turisme de qualitat.

•

Impulsar les empreses prestadores de serveis socials i
concertar-hi determinades actuacions d’interès general.

•

Foment de les bones pràctiques empresarials.
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•

Facilitar l’accés de les empreses a les estructures dels
polígons industrials o de serveis, i comunicar interiorment el transports de polígons.

•

Millorar les entrades i sortides de tots els polígons de
Palma, estudiar la possibilitat de noves entrades i millorar les rotondes amb semàfors intel·ligents que detectin
embussos en hores punta.

•

Comunicar adequadament Son Pardo i Son Castelló,
convertir les dues zones en un nou accés al polígon.

•

Promoure un acord amb l’associació del polígon de Son
Castelló per donar una major utilitat a l’antic parc de
bombers.

•

Creació i manteniment d’una brigada de manteniment
permanent de cada districte de Palma que pugui atendre
ràpidament els petits desperfectes.

•

Millora del sistema de neteja diari que atengui adequadament les zones dels polígons industrials i de serveis,
amb major freqüència de neteja amb aigua a pressió i de
buidatge de contenidors. Ampliar i facilitar el sistema de
reciclatge empresarial amb recollides selectives.

•

Agilitzar les retirades de vehicles abandonats als polígons.

•

Promoure el cooperativisme en general i, en particular,
en el sector agrari i ramader de la ciutat.

•

Potenciar Palma com a ciutat de rodatges cinematogràfics, televisius i publicitaris.

ECONOMIA

2.5 PALMA, CIUTAT INTEL·LIGENT
(INFRAESTRUCTURES I TECNOLOGIES)
Les noves tecnologies estan transformant la vida quotidiana de les persones i la manera com s’ordenen les ciutats i la
prestació de serveis. Això implica la necessitat de ser proactius en l’adaptació de les estructures municipals en aquest
canvi. L’objectiu és la circulació de la informació, la transparència i aconseguir que totes les dades que es generen estiguin a l’abast de les empreses i de la ciutadania per oferir els
millors serveis. Una ciutat turística i amb vocació de modernitat com la nostra ha de prioritzar tots aquests elements
per encarar els reptes del nou segle amb garanties d’èxit.

•

Incorporació del BIG DATA (macrodades) en el disseny
i implementació de polítiques públiques, especialment
en temes de mobilitat urbana, ciutats intel·ligents i seguretat, entre altres temàtiques. Tot amb l’objectiu de
garantir la transparència i avançar en la presa de millors
decisions.

•

Fomentarem el desenvolupament d’aplicacions públiques que puguin ser d’interès per a ciutadans, empreses
i visitants.

Les actuacions en aquest àmbit tendran com a objectiu:

•

Col·laborar amb el Govern per facilitar la seva incorporació de les PIME a l’ús de les tecnologies de la comunicació, ús i reutilització de les dades.

•

Impulsar la gestió del comerç electrònic entre les PIME.

•

Continuar les polítiques que pretenen transformar Palma en una vertadera ciutat intel·ligent (smart city/smart
politic).

•

Millorar la qualitat i ampliar les zones W-Fi a la ciutat,
intentar cobrir la màxima superfície possible del territori. Incorporar aquest servei gratuït també a l’interior del
transport públic municipal.

•

Promoure la difusió de les dades que genera l’administració municipal d’acord amb els principis de l’OPEN
DATA.
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“La cultura és l’opció política
més revolucionària a llarg termini”.
Montserrat Roig

Per què una ciutat com Palma necessita apostar per la Cultura?
Perquè una ciutadania educada culturalment té un potencial
indestructible.
1.

La cultura és motor econòmic

2.

La cultura atorga capitalitat a una ciutat

3.

L’oferta cultural pot millorar l’oferta turística

4.

La cultura és política social; és cohesió i és inclusió

5.

La cultura és ciutadania i democràcia: llibertat, pensament i creativitat.

Palma és una ciutat amb grans potencialitats culturals tant
per la seva història com per la riquesa creativa de les persones que en constitueixen el teixit social. És per això que
tenim el deure de posar tots els elements que disposa l’Ajuntament al seu servei. Artistes, escriptors, entitats culturals,
associacions, empreses, etc., han de participar del disseny i
l’execució de les polítiques culturals, hem de trobar entre tots
l’equilibri entre una administració “gestora de la cultura” i una
“administració facilitadora” de la creativitat dels creadors i
artistes. La cooperació entre les distintes administracions i la
iniciativa privada ha de ser total per oferir una oferta cultural
completa i de nivell per a una ciutat que la volem mallorquina,
illenca, però cosmopolita alhora, i integradora de la pluralitat

de llengües, cultures i sensibilitats de les persones que l’habiten. Tampoc podem oblidar el reclam turístic que aquesta
activitat ha de tenir; per això hem de convertir l’oferta cultural del nostre petit país en un actiu a fer valer en la promoció
de Palma com a destinació de primer ordre.
Totes aquestes qüestions han de conformar el que hem anomenat el “Gran Pacte per a la Cultura”, que haurien de signar
el conjunt d’administracions públiques insulars. Aquest Pacte hauria de resoldre els grans temes que, com a poble, ens
volem repensar. I, a partir d’aquest acord global, entenem
que s’han de desenvolupar les diferents polítiques culturals
de cada administració, de cada institució. En aquest sentit,
des d’El Pi reclamarem la inclusió de l’ajuntament de Palma
com a part integrant del Consell de la Cultura de les Illes Balears, participar activament en el desenvolupament del Pla
de cultura de les Illes Balears 2017-2027.
La cultura no només ha de ser una competència d’una determinada regidoria. En aquest sentit, s’ha d’entendre que la
cultura és una pota més de l’Estat del benestar i que qualsevol actuació cultural que es faci ha de partir de la base que
la cultura és una política social bàsica, de primera necessitat. Ha de convertir-se en una eina transversal que informi
permanentment de l’actuació de totes les àrees municipals.
S’ha de constituir en un veritable eix vertebrador de totes les
polítiques municipals.
Com a element rellevant volem fer esment que continuarem
donant suport a la candidatura de Palma com a ciutat Patrimoni de la Humanitat.
A part d’això les nostres actuacions es caracteritzaran per:
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•

Descentralització de l’activitat cultural a les barriades. En
aquest sentit potenciarem la recuperació d’espais públics abandonats (com Can Serra, Velòdrom del Tirador,
possessió de Son Flor, etc.), deficientment utilitzats (Torre d’en Pau), que han quedat en desús per part d’altres
administracions (local de la Simfònica a Son Dameto), o
bé que estan en mans privades i poden ser susceptibles
de convenir-ne el seu ús per a activitats culturals (Possessió de Son Puigdorfila, Ca ses Bieles, Son Rossinyol,
Can Granada i tants d’altres).

•

Integrar Palma en les xarxes i programes culturals de
referència per tal d’acostar la nostra oferta i manera de
gestió als estàndards de les ciutats més avantguardistes d’Europa.

•

Promoure internacionalment les nostres principals infraestructures culturals, com la Fundació Pilar i Joan
Miró, Es Baluard, el Casal Solleric, Can Balaguer, Ses Voltes, edifici de GESA (si, finalment, la ciutat el recupera
per a usos públics).

•

Creació i foment d’una xarxa de museus de la ciutat perquè, amb independència de la seva titularitat, es puguin
organitzar rutes que els potenciïn i augmentin el seu
nombre de visitants. Creació d’una guia especialitzada
dels museus i centres d’interès cultural de la ciutat.

•

Donarem suport al Consell Insular de Mallorca en el
desenvolupament del Museu de la Mar a Ses Voltes i,
posteriorment, al Moll Vell, perquè és incomprensible
que la capital d’una illa com la nostra no en tengui cap.
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•

Potenciació de rutes guiades per Ciutat per a escolars,
ciutadans i turístiques en diversos idiomes: la Palma romana, la Palma àrab, la Palma xueta, la modernista, la
dels escriptors, pintors, possessions...

•

Potenciació dels espais escènics de titularitat municipal
(bàsicament el Teatre Catalina Valls, el Xesc Forteza i el
Mar i Terra), establir un calendari d’accions que doni participació a l’activitat d’altres agents públics, privats o del
món associatiu. Establir una guia conjunta d’actes i especialitzar-los. Obrir-los durant el dia per oferir-los com
a espai d’assaig a les companyies. Ampliar i descentralitzar les activitats de l’Escola Municipal de Teatre.

•

Potenciarem i prestigiarem els Premis Ciutat de Palma
com a un dels referents principals de la nostra literatura
i, per extensió, de la producció cultural en llengua catalana. Estudiarem la viabilitat de publicar el guardó amb
una editorial d’aquí i una de fora per assegurar la seva
presència també a la Península. Recuperarem el Premi
Bartomeu Ferrà de Teatre per a la creació literària en
aquest gènere.

•

Promoció de la “Nit de l’Art” i altres certàmens o activitats que fomentin les galeries i centres d’exposició de
la ciutat durant tot l’any. La Nit de l’Art no és suficient
perquè hi exposi tothom de manera que també s’han
de garantir altres espais sobretot per als joves creadors
que emergeixen. S’ha de garantir també les millors condicions per a les persones que exposen. «Desestacionalitzar» les Nits de l’Art per tal que l’art també visqui a
Palma també els 364 dies restants de l’any.

•

Incentivar l’activitat cultural als bars, cafès, casals... (activitats musicals, exposicions, xerrades, conferències,
microteatre, cinefòrums, etc.). Volem una ciutat dinàmica, culta, amb més activitats i més difusió de la producció cultural que genera.
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•

•

•

•

Afavorir els intercanvis culturals i lingüístics entre col·lectius i persones, especialment pel que fa a la nostra llengua per a les persones vengudes de fora, o les llengües
anglesa, alemanya, xinesa, etc., sense menystenir la resta
de llengües romàniques i peninsulars, per als autòctons.
Dissenyar campanyes, especialment durant les setmanes prèvies a Sant Jordi, que potenciïn la literatura mallorquina. A casa nostra tenim poetes i novel·listes excepcionals que gran part dels alumnes i de la ciutadania
en general ha de conèixer millor. Aquestes campanyes
estaran pensades per passejar-se per les escoles i mostrar la qualitat dels literaris que hem tengut i tenim a
Mallorca.
Organització de visites guiades a dependències i instal·
lacions municipals no accessibles habitualment al gran
públic.
Incorporació de la cultura popular mallorquina tradicional i actual com a activitat als casals de barri, centres
cultuals, escoles i escoletes, etc.

•

Fomentar les colles de dimonis i correfocs. Impulsar
l’ensenyament i manteniment del ball de bot.

•

Fomentar els grups de música siguin del tipus que siguin, així com les infraestructures corresponents per al
seu desenvolupament.

•

Dinamització del català per fomentar-ne l’ús entre la població (autòctons i nouvenguts), a l’administració, a les
empreses, als espectables i als mitjans de comunicació.
Reforçar el servei dels acompanyants lingüístics i impulsar-lo des de les institucions públiques.

•

Incorporació de Palma a l’estructura de l’Institut Ramon
Llull, per a la promoció internacional de la cultura dels
territoris de parla catalana.

•

Reconsideració de totes les línies de subvencions en
matèria de cultura, donar veu als creadors i a les empreses i entitats culturals, per tal que aquestes atenguin al
foment dels objectius abans relacionats.

Llengua
En matèria lingüística donarem compliment a la legislació
vigent. Així:
•

Garantir el dret dels ciutadans de rebre els cursos o accions formatives de titularitat municipal en català. Com a
mínim, hi ha d’haver un grup en català en cada curs ofert.

•

Assegurarem que per exercir la funció pública es disposi dels coneixements de català, orals i escrits necessaris per a cada lloc de treball. Així mateix, els lletrats
de l’ajuntament desenvoluparan les seves actuacions
escrites i orals davant dels tribunals de les Illes Balears
en català. Quan la defensa es contracti externament,
s’exigirà que els lletrats actuïn de la mateixa manera. A
més, sol·licitaran la tramitació del procediment en català
a l’empara de l’article 9 de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.
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•

En matèria de contractació pública, prioritzarem el consum de productes etiquetats en català per tal de fomentar la llengua pròpia.

•

Incentivarem que la publicitat emesa des de l’ajuntament sigui en català. Procurarem que tota comunicació
oral i escrita dirigida al públic de les empreses concessionàries de serveis municipals sigui en llengua catalana.

•

En matèria de clàusules socials lingüístiques en la normativa interna de contractació pública, inclourem en la normativa clàusules que assegurin el compliment efectiu amb un
règim sancionador proporcionat als incompliments.

•

Garantirem que a l’Ajuntament hi hagi un nombre d’assessors o dinamitzadors lingüístics suficients. Garantirem també un nombre d’assessors adequats per treballar directament amb població immigrada.

•

•

•
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En matèria de subvencions, els ajuts públics a la programació cultural (teatre, música, festivals, cicles, discogràfiques, produccions audiovisuals, etc.) inclouran el requisit mínim d’un 50% de la proposta en català per accedir
a les subvencions. S’atorgarà major puntuació quan es
tracti de procediments en règim de concurrència, si
aquest percentatge és superior.
Obrirem al públic en general les unitats de normalització
lingüística. Ubicarem les unitats de normalització lingüística en una regidoria transversal en llocs fàcilment
accessibles per a la ciutadania.
Inclourem l’expressió “normalització lingüística” en la denominació de la regidoria a què pertanyi la funció. Se situarà com a servei d’acció transversal que pugui ser interpel·
lat i interpel·lar fàcilment amb la resta d’àrees de govern.

•

L’ajuntament, a través de les unitats d’assistència social,
prestarà serveis d’acollida lingüística des de l’arribada i
explicarà la importància de l’escolarització en català per
als infants i adolescents (en el moment d’assignació del
centre) i de l’adquisició de competència lingüística activa
entre els adults.

•

Definirem polítiques coordinades entre els diferents
departaments municipals, tenint en compte un enfocament comú quant als objectius, recursos necessaris i
materials per tal d’assegurar l’ensenyament en català a
tots nivells entre la nova població.

•

Establirem convenis amb les empreses per tal d’oferir
cursos de català al mateix lloc de treball.

•

Potenciarem i incrementarem campanyes públiques per
tal que la ciutadania s’adreci en català a les persones
nouvengudes. Col·laborarem amb les associacions d’immigrants de Mallorca i les entitats que en formen part.

•

Contribuirem a posar en marxa les oficines de garanties
lingüístiques i d’informació a la població sobre els drets
lingüístics.

Biblioteques
L’Ajuntament ha de reprendre les polítiques que va abandonar fa quatre anys: revisió i replantejament del Pla Insular
de Biblioteques (en col·laboració amb el Consell Insular de
Mallorca i d’altres institucions com la UIB, amb el Ministeri
–Can Sales-, etc.). S’ha de redefinir el paper i dotació de la
Biblioteca Central i s’ha de dissenyar la xarxa de biblioteques
de Districte previstes en el pla, així com de les menors de

CULTURA

barriades que, en molts de casos, podrien esdevenir en biblioteques escolars. S’han de dissenyar paquets de Biblioteca+Museu+teatre allà on sigui possible, en una estratègia
general de replantejament de l’activitat cultural de la ciutat.
En aquest sentit plantejam:
•

Fomentar l’existència d’un sol carnet comú de biblioteques per a les municipals, del Consell, del Ministeri, etc.,
que podria prendre com a base la Targeta Ciutadana.

•

Replantejament de l’organització del Servei de biblioteques, crear les biblioteques de districte i dotar-les
d’acord amb les previsions del Pla Insular de Biblioteques, especialment pel que a personal, fons i mitjans
tècnics i materials.

•

Instauració de la biblioteca digital: avui no es pot concebre una biblioteca que no estigui correctament dotada
d’accessos per a la lectura en format digital (llibres electrònics, lectura en streaming...), punts informàtics suficients, escàners i impressores al servei dels ciutadans.

•

Coordinar amb la Biblioteca Digital de les Illes Balears,
gestionada per la UIB, la confecció de les col·leccions locals, que s’han d’impulsar des de les biblioteques municipals a les barriades amb mesures de foment cap a les
entitats socials de cada barri perquè puguin col·laborar
en la seva confecció.

•

Per les raons assenyalades abans, s’han de negociar
acords amb les grans distribuïdores de llibres i continguts digitals per tal de facilitar múltiples i simultanis accessos a continguts digitals que puguem oferir als usuaris de les biblioteques municipals.

•

Desenvoluparem plans anuals de foment de la lectura.

•

Revisarem, racionalitzarem, modernitzarem i millorarem
la xarxa de biblioteques municipals en funció del que
hem exposat.

•

Creació de la biblioteca central de Palma a Can Salas.
Cessió del Ministeri però amb la dotació corresponent.

•

Creació del concepte de «biblioteques de guàrdia». Recuperarem l’obertura de les biblioteques Llompart i Ramon
Llull, la Misericòrdia i Can Salas els dissabtes horabaixa amb la corresponent dotació de personal. Can Salas,
a més, l’obrirem també els diumenges dematí. Durant
els períodes de febrer, juny i setembre tendrem serveis
oberts de biblioteques fins a altes hores de la matinada
perquè els estudiants les puguin emprar.

•

Dimensionarem adequadament les plantilles i els serveis de reforços perquè no torni a quedar cap biblioteca
sense obrir en el seu horari d’atenció al públic.
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4. HABITATGE I URBANISME: LA CIUTAT QUE VOLEM
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Aprovarem el nou Pla General d’Ordenació Urbana -PGOUdurant la legislatura. S’han perdut quatre anys molt valuosos
que havien de servir per dissenyar la Palma que tots volem.
El planejament és l’instrument més important que té una
ciutat per a la seva organització territorial, econòmica i social.
No existeix un model de ciutat si no se n’elabora el Pla d’Ordenació Territorial. I serà un procés participat per tots els ciutadans a través dels òrgans consultius que l’ajuntament té
habilitats: Consells de Districte, de barri, Consells Sectorials,
consultius... I serà un Pla adaptat als nous temps, a un model
de mobilitat fonamentat en el transport públic, sostenible,
per tant respectuós amb el medi ambient i amb els entorns
periurbans, especialment els perifèrics; i a la nova legislació
d’habitatge. Un model que prioritzarà la qualitat de vida i, per
tant, l’ampliació de corredors verds i eixos cívics i la creació
d’habitatge social de qualitat i assequible, restrictiu amb la
implantació de noves grans superfícies comercials, afavoridor del comerç de proximitat i regulador del fenomen del
Lloguer Turístic en habitatges, que farem plenament compatibles amb l’habitatge residencial.
L’habitatge assequible, com deim, és un dels principals problemes de Palma. Les persones tenen problemes per accedir a
un habitatge digne. Moltes famílies tenen greus dificultats per
accedir a un habitatge digne per l’elevat preu de compra o de
lloguer, aquests darrers cada vegada més elevats i, en molts
de casos, abusius. Aquests fets són una realitat que cal abordar i aportar-hi solucions. Per això les nostres aportacions en
aquest àmbit s’encarrilaran en les següents propostes:

•

Incentivarem el lloguer dels habitatges buits o desaprofitats, plantejarem, doncs, l’adquisició directa per part de
l’ajuntament, d’habitatges per destinar a lloguer social com
a alternativa a la manca de sòl urbanitzable municipal.

•

Crearem espais per a habitatges destinats a joves amb
condicions específiques per tal de promoure la seva
emancipació. En aquest sentit, espais com la presó de
Palma podrien servir per crear infraestructures polivalents que servissin alhora com a habitatges joves i espais creatius, formatius o empresarials. Idea que es pot
fer servir a d’altres espais municipals o privats convenients que es consideri que no estan prou aprofitats.

•

Impulsarem el lloguer compartit amb persones majors
totes soles, a canvi de remuneració econòmica i serveis
comunitaris

•

Patrocinarem directament la creació de cooperatives
d’habitatges, l’acordarem amb altres administracions o
amb la iniciativa privada

•

Impulsarem els processos urbanístics de tots aquells espais que ara mateix ja són espais urbans consolidats i que
per raons diverses encara no s’han desenvolupat. Aplicarem les noves densitats previstes a la Llei d’habitatge de
les Illes Balears i a la Llei d’urbanisme per als habitatges
socials; reforçar al màxim la col·laboració público-privada
per desenvolupar-los el més aviat possible.
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4.1 LA PALMA DEL FUTUR LA DECIDIM AVUI
La ciutat que avui coneixem és la conseqüència de la superposició de diversos Plans Generals. Situant l’inici del creixement urbà en l’any 1950, observem que Palma s’estructura en dues grans àrees o trames urbanes: el casc històric
medieval i l’eixample, planificada a començaments de segle
per Bernat Calvet arran de l’enderrocament de les murades
de la ciutat i que segueix un model denominat “radial” (tots
els carrers convergeixen cap al centre). Són d’aquesta època
barris com s’Olivera, Cas Capiscol, Son Cotoner, Son Espanyolet o Son Armadams. Comencen també en aquesta època
les operacions a l’aeroport de Son Sant Joan (fins aleshores
s’operava des de Son Bonet) i s’amplia el Moll de Ponent (en
els anys 40 s’havia construït el Dic de l’Oest).
Palma, abans de l’any 1950, havia crescut, principalment a
partir del segle XIX, seguint els processos industrialitzadors
de l’època, cosa que donà lloc a l’aparició de barris com el
Molinar, Hostalets, Sa Punta, Can Capes i la Soledat, i dibuixà
una ciutat que, a extramurs, començava a créixer de forma
caòtica i concentrada en diversos nuclis poblacionals aïllats
entre ells. Durant els anys 40 el Pla Alomar va tractar de solucionar els problemes de degradació urbana de la ciutat i de
sorgiment caòtic de nuclis urbans i industrials a extramurs
amb intervencions sobre la xarxa viària: sorgeix així el Carrer
de Jaume III i l’embrió del que posteriorment serà l’actual Via
de Cintura (model “radiocèntric”, és a dir, comunicar amb vies
de circumval·lació els barris que anaven creixent al voltant de
la ciutat antiga).
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Els grans desenvolupaments de la nostra ciutat sorgeixen
dels Plans Generals de 1963 i de 1973. Sorgeixen així els
grans barris obrers i perifèrics de la nostra ciutat més enllà
de la Via de Cintura, que vendria més tard. Barris que, encara
avui, presenten greus deficiències infraestructurals, manca
de zones verdes, en molts de casos de serveis bàsics suficients i d’una ineficient planificació dels entorns urbans, a
més d’un aïllament de les infraestructures veïnes. Sorgeixen
barris com Son Gotleu, Son Cladera, Sa Indioteria, Polígon de
Llevant (Nou Llevant), Son Roca (Son Ximelis) o “Los Almendros”. És l’època també dels grans creixements en les zones
costaneres amb la construcció del Passeig Marítim de Palma i de la major part d’hotels que avui emmarquen tota la
línia litoral de Palma. El PGOU de 1973, que havia de servir
per corregir els excessos dels anys seixanta, encara va incidir
més en el problema i, fruit d’aquell planejament, és l’actual
estructura urbana de la perifèria, amb espais més o menys
especialitzats, destinats a diferents funcions: zones escolars
i sanitàries a Ponent (Son Dureta) industrials al nord (Can Valero i Son Castelló), turístic (façana marítima, des de Ponent a
platja de Palma) i de serveis al voltant de l’aeroport a Llevant
(Son Güells, Son Tous, Son Ferriol i Sant Jordi). En aquest darrer espai sobreviuen les restes de la Palma més rural.
Del PGOU de 1985, el primer desenvolupat en període democràtic, sorgeixen les dotacions de serveis actuals de la
nostra ciutat (escoles públiques, centres de salut, i una part
de l’actual xarxa de biblioteques i dels centres culturals, a
més de determinades infraestructures viàries). Tot seguint
un concepte que es va denominar “la societat del benestar”.
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No obstant això, el PGOU del 85 també va ser víctima de la
bonança econòmica i dels planejaments anteriors i no va poder frenar l’expansió de Palma cap a noves urbanitzacions,
fruit d’un urbanisme accelerat i, una vegada més, desordenat. Neix en aquesta època el concepte de “segones residències” i un model comercial basat en la construcció de grans
hipermercats, amb la inauguració del primer a Palma al Carrer General Riera.
A partir dels anys 80 també comença a fer-se molt evident
la degradació del Casc Antic de Palma, degradació que va ser
tractada amb els PGOU de 1991 i 1998, que varen propiciar
l’actual model de Casc Històric. Els successius PERIS (Plans
Especials de Reforma Interior) han desplaçat bona part de la
pressió urbanística i poblacional cap a l’eixample, i han augmentat l’activitat urbanitzadora a extramurs sense preveure
cap solució als greus problemes de dotació de serveis que
aquest nou fenomen va provocar en tots els barris de l’eixample (zones verdes, equipaments sanitaris, esportius, socials,
culturals…). Ans al contrari, la solució va consistir en augmentar la grandària dels polígons industrials, abandonar les dotacions de serveis a barris i substituir-les per grans infraestructures al voltant de la via de Cintura (Son Moix, Germans Escales,
Son Hugo…) Tot això unit a la indefinició urbanística de grans
espais com la façana marítima o el Polígon de Llevant (avui
Nou Llevant). Finalment, s’ha de tenir molt en compte que els
PGOU de 1991 i 1998 varen ser aprovats en el pitjor moment
d’eufòria econòmica, durant l’aparició del fenomen conegut
com a “bombolla immobiliària”, que va propiciar, novament, la
planificació d’un creixement desmesurat de la ciutat, especialment en la zona de l’eixample (Son Busquets, Arxiduc, Son
Ferragut, Amanecer, Son Dameto, Son Cotoner…), i l’aprovació

de noves urbanitzacions, especialment en la zona de Ponent
i Nord (Sa Teulera, Son Quint, Son Muntaner, Son Xigala, Son
Puig, Son Moix, Son Dameto d’Alt, Sa Teulera, Secar de la Real;
però també a Llevant al Vivero, al Rafal Nou, Son Fuster, Son
Morro…), moltes de les quals o bé no s’han executat, o bé estan en una fase de desenvolupament parcial per l’efecte de la
crisi econòmica però que, en un moment determinat, constituiran un nou repte poblacional, de mobilitat i de consum dels
recursos i serveis públics de la capital.
La reforma del centre històric a través dels quatre grans PERI
(Puig de Sant Pere, Jonquet, Calatrava i Gerreria) han revaloritzat el centre de Palma, que ha recuperat el seu dinamisme
econòmic però que també ha provocat l’augment de preus i
un canvi de perfil socioeconòmic dels espais residencials que
no s’ha compensat adequadament des de les institucions
públiques responsables.
Els grans reptes de la nostra ciutat que haurà d’escometre el
nou PGOU del segle XXI, són:
a)

Els successius PGOU aprovats des de l’any 1950 han
estat sempre condicionats pel model econòmic turístic.
Sempre s’ha planificat en clau de creixement urbanístic,
econòmic i poblacional, gairebé mai prou controlat pels
successius planejaments. Les grans dotacions de serveis del PGOU de l’any 85 necessiten, en molts de casos,
urgents reformes i ampliacions, i els nous barris reclamen també els seus serveis: equipaments esportius, sanitaris, socioculturals, zones verdes, aparcaments, etc.
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b) Els successius planejaments han segregant la població
de forma perillosa: d’una banda, la situada en espais ben
dotats (centre i façana marítima) i, de l’altra, la major part
de la ciutadania, que es concentra en espais infradotats,
abandonats pels successius planejaments (eixample,
corona de la Via de Cintura i barris perifèrics) on la població no s’atura de créixer i on els grups socials menys
afavorits comparteixen espais residencials cada vegada
més degradats amb els nouvinguts.
c)

Un fenomen que també haurà d’atendre el nou PGOU,
són els efectes encara molt visibles de la crisi econòmica
i com han d’afectar les seves conseqüències, en termes
de previsió de creixement urbà sostenible, al nou planejament. Ja hem exposat que bona part de les noves i grans
urbanitzacions de Palma estan pendents d’executar per
mor de la crisi però que, en el futur, condicionaran novament les capacitats de resposta públiques en forma de
necessitats d’un parc considerable d’habitatge assequible
(de caràcter públic però també privat) consum de serveis,
mobilitat, model comercial, necessitats socials...

Atès l’anterior, en el proper mandat haurem d’envestir els
grans reptes que han quedat pendents d’executar durant
l’anterior: Façana marítima (Pla Litoral Ponent), ampliació
del port de Palma, definició de Nou Llevant com a “nou” districte creatiu: polígon tecnològic o espai cultural (propostes
que s’han fet aquests darrers anys); ampliació del parc d’habitatge assequible amb la reordenació dels urbanitzables
pendents d’executar (Son Busquets, Molinar...), ampliació i
protecció dels espais naturals amb la compra d’espais em-

30

blemàtics com la finca de Son Quint, la realització dels eixos cívics i corredors verds i propostes serioses de mobilitat
sostenible que prioritzin, sense cap dubte, el transport públic
urbà i interurbà amb la conformació de la gran zona metropolitana de Palma.
Les respostes que siguem capaços de donar als anteriors
reptes han de tenir sempre en compte l’objectiu de garantir i
millorar la qualitat de vida dels nostres barris i la diversificació del model econòmic de la ciutat. Així:
•

Dins del primer any de govern dissenyarem un Pla d’inversions i actuacions per al període 2020-2023, que
pressupostarà i programarà les actuacions fonamentals
que reclama la ciutat, que integrarà les inversions en
tràmit i que recollirà les diferents demandes dels serveis
municipals, dels barris i districtes, així com de les organitzacions sectorials d’àmbit municipal. Amb aquesta informació podrem establir les prioritats, realitzar
ajustaments i planificar l’acció de govern al llarg de tot
el mandat. Aquest pla permetrà anticipar les inversions
a compte dels fons provinents de la Llei de Capitalitat i
de l’Impost Turístic i no haver de demanar pròrrogues a
d’altres institucions com ha passat en l’actual mandat
amb el Consell de Mallorca o el Govern de les Illes Balears per no haver pogut tramitar i adjudicar les obres i
serveis finançats amb aquests recursos en els períodes
pels quals s’han atorgat aquests finançaments.
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•

El centre de Palma, que, com hem dit, ha esdevingut un
espai més car i amb processos de canvi del perfil socio-econòmic dels residencials, s’han d’adoptar mesures
compensatòries. Els centres històrics recuperats són un
espai molt atractiu i on el preu dels immobles puja exponencialment, Per tant, s’ha d’intentar equilibrar aquest
procés des de l’acció pública per tal de fer compatibles la
recuperació econòmica i el dret a l’habitatge.

•

Redissenyarem la proposta de corredors verd i eixos cívics s ja que l’actual només preveu la connexió amb el
centre (obviant completament les connexions radiocèntriques i les transversals, incidint, per tant, en les problemàtiques de mobilitat i saturació del centre.

•

Dimensionarem la creació de nous polígons tecnològics
i de serveis (p. ex. Estudiarem la viabilitat d’una Ciutat
de la Justícia o el trasllat d’alguns estudis o serveis de la
UIB al centre de Palma o a alguna de les noves urbanitzacions de l’eixample) per fer-los compatibles amb les
necessitats residencials dels palmesans.

•

Vigilarem de prop la remodelació del Port i la creació de
nous urbanitzables en coherència amb l’actual situació
de sortida de la crisi econòmica i de massificació turística, que aconsellen polítiques de contenció i de reorganització del model urbà de ciutat per adaptant-lo a les
necessitats reals de la gent.

•

Redefinirem un model de ciutat centrat en les persones,
amb propostes valentes que suposin fer front, per primera vegada en 65 anys d’urbanisme, al problema del
monocultiu turístic, amb la creació de sol industrial i tecnològic o redefinint i reorganitzant espais i barris madurs amb acords de reconversió urbanística o d’esponjament (Platja de Palma, Litoral Ponent, Son Gotleu, Camp
Redó…), amb desconcentració de serveis públics i afavorint l’aportació de sòl dels futurs urbanitzables per a
promocions d’habitatge social o facilitant als promotors
privats les condicions perquè també vulguin construir
habitatge protegit (augment de densitats, cooperatives
d’habitatges...), amb l’objectiu d’assolir la mitjana europea d’habitatges públics protegits (10% del parc d’habitatges de la ciutat, actualment no arriba a l’1%), en els
propers 10 anys.

•

Delimitarem quins han de ser els pulmons verds de la
ciutat per a les properes generacions (Bellver, Na Burguesa, Son Quint, Son Marill, a Ponent; Establiments,
Son Sardina i sa Indioteria Rural al Nord; Puntiró, Xorrigo,
Son Gual, Sant Jordi, s’Aranjassa i Es Pil·larí, a Llevant…),
recuperant, catalogant i protegint els camins públics de
Palma.

•

Recuperarem plans culturals oblidats (Mapa de Biblioteques de Mallorca).
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•

•

•

Promourem polítiques comercials de proximitat amb
la recuperació dels mercats municipals, amb el foment
dels BID’s o centres comercials oberts, o la creació de
mercats tradicionals als barris; reduint dràsticament els
grans espais comercials programats als nous urbanitzables (v.gr. Son Busquets) i impedint la implantació de
nous grans centres comercials heretats d’altres governs
(Ses Fontanelles) assumint, en aquest darrer cas, si fos
necessari, les corresponents indemnitzacions.
Dimensionarem adaptant-les als nous temps, en col·laboració amb les administracions responsables, les infraestructures importants: la Via Connectora, el port i
l’aeroport amb les futures línies de tramvia i/o metro,
el passeig Marítim, Les recuperacions del Litoral de Ponent, de Can Pastilla i de s’Arenal de Palma… Tenint en
compte l’opinió dels afectats i no només dels experts en
qüestions turístiques, de mobilitat, urbanístiques o tecnològiques.
Garantirem el soterrament de les torres d’alta tensió de
Son Puig més pròximes al sòl urbà i iniciarem, coordinant-nos en la resta d’administracions competents, una
negociació per a minimitzar els impactes d’aquestes infraestructures en els espais naturals, promovent el seu
soterrament o canvis de traçats.

Aprovarem, en definitiva, un veritable PGOU per a les persones, comptant per fer-ho amb els seus veritables protagonistes: els ciutadans de Palma.
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4.2 PALMA, CIUTAT OBERTA A LA MAR
Palma és una ciutat que s’ha d’obrir plenament a la seva zona
costanera perquè aquesta, com a motor de la seva dinamització econòmica i com a element característic i distintiu, la
identifiqui. Les grans actuacions que s’han de dur a terme
fan referència a:
•

Vigilar el desenvolupament del Port de Palma defugint
possibles macro zones d’oci al Moll Vell que tant han
desnaturalitzat els ports a d’altres indrets. Protecció
dels edificis de Duanes, antiga Comandància i Autoritat
Portuària. Mantenir el mirall d’aigua davant la Seu connectant-lo amb la mar.

•

Continuarem treballant en la rehabilitació de la Platja de
Palma, per fer compatibles els usos residencials i els turístics.

•

Vigilarem el desenvolupament del Port del Molinar
d’acord amb el que han reclamat els ciutadans de Palma
al llarg dels darrers anys: un moll petit i procurarem que
sigui gestionat pel Club Nàutic si aquesta és la voluntat
majoritària dels seus socis.

•

Vigilarem el desenvolupament del Passeig marítim bulevard des del Portitxol a Antoni Maura i des d’aquest
fins a Porto Pi, parant especial atenció als problemes de
trànsit que puguin generar aquestes millores de la façana marítima, aportant solucions de mobilitat sostenible i
d’estacionament.
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•

Millora de la Platja de Can Pere Antoni.

•

Desenvolupament de la façana marítima com a zona
verda marítima.

•

Manteniment de la idiosincràsia i protecció dels elements emblemàtics del Jonquet i de Santa Catalina.

4.3 UNA CIUTAT AMB UN VALOR
PATRIMONIAL DE REFERÈNCIA
El patrimoni històric, és una de les principals fonts de riquesa
cultural i econòmica que ens identifica i dona atractiu com a
ciutat de referència. Tant la ciutat antiga, on es concentren la
major part dels béns patrimonials, com l’eixample, les barriades, pobles i zones rurals o forestals de Palma disposen
d’uns elements que mereixen tot el seu reconeixement (possessions, camins i senders públics, marjades, parets seques,
mines, forns de calç, pedreres...), la restauració d’edificis o la
rehabilitació d’espais. Tant l’arquitectura històrica, que pren
el gòtic com a referència, fins a les construccions contemporànies més avantguardistes la ciutat presenta una riquesa
d’estils que sovint que no han estat prou considerats i s’han
anat degradant. La nostra proposta vol estimular el valor
econòmic de la recuperació urbana de la ciutat i del seu patrimoni, impulsant la modernització i restauració d’edificis i
espais atorgant els graus de protecció màxima en aquelles
edificacions que per les seves característiques artístiques o
històriques així ho requereixin.

Tots aquests elements han de trobar a la ciutat antiga de
Palma el seu paradigma, això implica un urbanisme que garanteixi la rehabilitació dels habitatges, la qualitat de les condicions de vida, els usos residencials, les activitats econòmiques, etc. La ciutat que hi volem ha de ser quelcom més que
un parc temàtic-comercial per als turistes que ens visiten,
per esdevenir un espai de convivència dels residents en un
entorn que hem heretat dels nostre avantpassats i que hem
de servar per a les noves generacions.
En aquest sentit volem:
•

Apropar la ciutadania a la història de Palma i al seu patrimoni arqueològic; donar a conèixer la ciutat.

•

Actualitzar i ampliar el catàleg de béns patrimonials de la
ciutat, reforçant-ne la seva protecció i difusió de la seva
existència, amb especial recuperació del patrimoni agrícola, industrial i forestal de les nostres garrigues, muntanyes i boscs.

•

Incentivar i premiar la conservació del nostre patrimoni
històric.

•

Implementar la Finestra Única Urbanística un espai per
promoure la rehabilitació d’edificis que centralitzarà tota
la informació i les gestions.
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•

Promoure la rehabilitació d’edificis per part dels propietaris i de la iniciativa privada en general mitjançant incentius i un ordenament que garanteixi el bon estat i la
seguretat de les construccions.

•

Continuar i millorar les mesures per a agilitzar la concessió de llicències, simplificant els processos administratius i incorporant definitivament la tramitació electrònica en aquest àmbit.

Ciutat antiga

Barris
•

Rehabilitació dels molins d’Es Jonquet i consens respecte de les noves edificacions a la barriada, així com les zones d’aparcaments.

•

Rehabilitació de les zones d’El Terreno i Cala Major dins
del Pla Litoral Ponent.

•

Conservació del patrimoni de Santa Catalina.

•

Plans especials de reforma interior (PERI): Establiments,
Son Gotleu, El Terreno, Son Busquets...

•

Finalitzar els processos de rehabilitació de les torres del
Temple i de Can Serra.

•

Definir els objectius de la reforma dels edificis del Camp
Redó (Corea) amb el consens dels veïns.

•

Millorar la zona baixa de l’escalinata de la Seu.

•

•

Regular adequadament l’activitat econòmica i el descans veïnal de la zona.

Rehabilitació de l’antiga presó (Son Busquets) per dedicar-ho a usos polivalents: habitatges joves i espais per a
activitats comuns: culturals, creatius...

•

Recuperar i restaurar el patrimoni de les èpoques romana i islàmica.

•

Posada en valor i protecció del patrimoni industrial de
Palma (antigues fàbriques o tallers). Can Ribas.

•

Continuarem les tasques de desmantellament de Son
Banya.

34

HABITATGE I URBANISME

Zones rurals i forestals
•

Protecció del patrimoni hidràulic històric com les síquies d’en Baster, de la Vila i de Mestre Pere o els cas de
l’aqüeducte a la plaça dels Patins.

•

Posar en valor i protegir el patrimoni històric rural dels
voltants de Palma: camins públics (fitar, protegir i restaurar), possessions, marges de paret seca, forns de
calç, voreres dels torrents (marges, ponts, passadores,
parats i albellons).

4.4 ACTUACIONS A LES ZONES URBANES
DE PALMA (VIALS I CORREDORS)
Definir una ciutat moderna en els seus aspectes de disseny
implica la necessitat de definir grans espais o eixos més humanitzats i reconciliats amb la natura o amb els espais verds
que augmenten la sensació de qualitat de vida. El nostre
objectiu en aquest apartat és mirar d’establir una sèrie de
grans corredors verds, entesos com a projectes progressius,
però també d’establir els grans vials de connexió que han de
fer possible que les persones es puguin desplaçar per l’espai
urbà d’una manera àgil, agradable i més pràctica pel que fa
a les infraestructures o serveis que estan al seu abast. Les
nostres propostes són:

Corredors verds
•

Corredor Verd de la façana marítima (manteniment i millora dels espais verds que s’ubiquen en aquest espai).

•

Corredor de Ses Vies, cap a Sa Indioteria.

•

Corredor del Torrent Gros (Sa Indioteria, El Viver, Son Gibert, Son Fiol, Son Malferit i el Molinar).

•

Corredor de Bellver-Na Burguesa-Son Quint, per convertir-lo en el gran pulmó verd de la ciutat i porta d’entrada de Palma en la Ruta de la Pedra en Sec.

•

Corredor de Sa Riera (Son Cotoner, Es Fortí, Son Dameto
i Camp de Serralta) amb equipaments esportius i culturals.

•

Corredor verd de la Porciúncula - Sa Riera i Ses Fontanelles.

Eixos cívics
•

Eixos cívics de Pere Garau, Arxiduc, Nuredunna.

•

Eixos cívics de Ponent: Fortí-Francesc Martí Mora-Sa Vileta; Porta de Jesús-Parc de Sa Riera-Son Flor-Sa Vileta
i Establiments fins a Esporles per la nova Ruta de Pedra
en Sec de la UIB; Porta de Santa Catalina-Indústria-Llibertat-Dragonera-Son Rapinya, fins a Puigpunyent per
la nova Ruta de Pedra en Sec (camí reial de Puigpunent).
I Robert Graves fins a na Burguesa per enllaçar amb Calvià i Puigpunent.
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•

Eix Cívic de Llevant lligat al desenvolupament del Nou
Llevant i la transformació urbana de la Soledat i el Polígon de Llevant.

•

Gran Eix transversal de Manuel Azaña-Emili Darder,
Metge-Jaume Balmes, -Joan Crespí- compatible amb la
seva doble funció de segon eix viari.

Els pobles que s’integren dins el municipi de Palma no poden ser els grans oblidats de la política local. Necessiten autonomia per poder definir-ne les prioritats i presentar-les a
l’Ajuntament per poder trobar solucions que s’adaptin a les
demandes reals dels veïns. El diàleg amb les associacions i
les entitats d’aquests territoris ha de trobar un tractament
singular i institucionalitzat per canalitzar aquestes demandes i poder fer el seguiment de la seva execució de manera
conjunta. No obstant això, les actuacions que inicialment entenem que s’haurien de dur a terme són:
•

•

•
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Completar els equipaments i serveis del Secar de la
Real, Establiments, Son Sardina, Sant Jordi, Son Ferriol,
s’Aranjassa, sa Casa Blanca i es Pil·larí.
Estudiar, conjuntament amb el Consell de Mallorca i els
propietaris, actuacions efectives per recuperar d’una vegada per sempre els molins de Sant Jordi.
Promoció dels elements etnològics de les zones rurals
de Palma (síquies històriques, cases rurals i possessions, etc.)

•

Corredor verd que comuniqui sa Cas Blanca, Sant Jordi i
s’Aranjassa.

•

Recuperació dels camins públics històrics: camí vell de
Puigpunyent i camí vell d’Estellencs, incorporant-los a la
Ruta de la Pedra en Sec.

4.6 ACTUACIONS EN MATÈRIA
DE PARCS I JARDINS
Palma ha de ser una ciutat verda i agradable, un espai per a
la convivència. Amb grans zones enjardinades la gestió de les
quals sigui sostenible i a un baix cost. Aquestes actuacions
van més enllà dels corredors verds i, entre d’altres, inclouran
les següents actuacions:
•

Augmentar la plantació i reposició d’arbres en els vials
que ho permetin.

•

Creació d’un gran jardí botànic mediterrani a la zona de
sa Riera. Finalització del parc verd del canòdrom/velòdrom (“Boc urbà”) i el seu enllaç amb el parc de Sa Riera.

•

Conversió del Carnatge en un parc litoral (ampliació i restauració de la zona actual).

•

Promoure els horts urbans.
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•

Gestió de solars sense edificar, municipals i privats amb
la participació dels propietaris per donar-los usos públics: jardí, hort, lloc de trobada, etc.

•

Incorporar sempre mobiliari adaptat per al joc dels més
menuts i per a la pràctica de l’exercici físic de manteniment de les persones més grans, procurant que els espais d’ombra i les xarxes de fonts d’aigua potable estiguin sempre adaptades a aquestes instal·lacions.

4.7 GRAN EIX PALAU DE CONGRESSOS –
EDIFICI GESA – PARC DE LA MAR
La façana marítima de Palma ha de guanyar un gran espai
per a la societat que contribueixi al dinamisme de la seva
economia i a l’estructuració del sòl urbà del que ha de ser
un nou pol de creixement de la ciutat i un entorn enjardinat
agradable destinat al lleure de la ciutadania en una zona privilegiada de la façana marítima de Palma.

4.7.1 Palau de Congressos
Palma ciutat de congressos. Aquesta ha de ser una màxima nostra. S’ha de continuar afavorint un dels eixos de l’activitat econòmica perquè, d’aquesta manera, contribueixi a
la desestacionalització del turisme a la nostra illa. El Palau
de Congressos ha de ser el centre catalitzador d’aquesta
activitat amb la consecució de grans activitats de caràcter
autonòmic, estatal i internacional, la qual cosa també ha
d’esperonar altres infraestructures públiques i privades de
la ciutat per tal que se sumin o aprofundeixin en l’activitat
congressual.

Recinte firal
El Palau de Congressos ha estat concebut com un gran complex amb múltiples capacitats, entre les quals hi ha les zones dels auditoris i l’hotel que es poden destinar a la funció
de recinte firal, una superfícies molt superior a la de l’anterior recinte firal del Polígon de Llevant. El projecte de gestió
d’aquest nou recinte ha d’implicar la necessitat de compaginar el contracte actual amb l’empresa privada que el gestiona amb la necessitat de disposar d’un espai emblemàtic on
es puguin organitzar també fires i congressos.
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5.1 NETEJA, MANTENIMENT,
CONTAMINACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS
A pesar de les noves incorporacions de vehicles i l’adquisició de
nou material, Palma ha tornat a produir la sensació de ciutat
bruta i amb insuficiència dels serveis de neteja, especialment
en les barriades més deprimides o més allunyades del centre
històric. Mantenir Palma neta no tan sols depèn de la feina
diària d’EMAYA, sinó que s’han de potenciar les campanyes de
conscienciació dels ciutadans en relació amb la manera en què
s’han de desprendre dels diferents tipus de residus. Palma és
una ciutat que continua generant una quantitat desmesurada de residus i que necessita que tothom faci un ús correcte
dels diferents serveis de recollida que l’Ajuntament posa al
servei de la ciutadania. Les actuacions que es proposen han
de tendir a minimitzar l’impacte dels contenidors de fems als
carrers, eliminar les molèsties que puguin generar als veïnats i
mantenir la ciutat neta en tot moment. Un altre problema que
s’ha d’evitar en el proper mandat és la disputa que ha sorgit
aquests darrers quatre anys entre els serveis de neteja i els
serveis d’infraestructures i manteniment dels espais oberts
públics de la ciutat. La distribució organitzativa d’ambdues
àrees ha d’acabar amb aquesta disfunció. Les mesures que
proposam són les següents:

Neteja i manteniment
•

Implementar el Pla estratègic per a la millora de la recollida de residus de la ciutat.

•

Desenvolupar un pla d’inversions per a la dotació dels
recursos que requereix aquest servei.

•

Revisió de les ubicacions dels contenidors, especialment
en carrers estrets i nuclis antics de barriades. En aquests
darrers casos, si fa falta, implantant la recollida porta a
porta o bé estenent en ells el sistema de recollida mòbil
actualment instaurat a la ciutat antiga o l’adquisició dels
vehicles adequats per a la recollida en aquestes vies.

•

Revisar i ajustar les freqüències de recollida per a augmentar-ne l’eficiència. Revisar les actuals zonificacions
del municipi i els serveis i freqüències de cada un d’ells
per zones per evitar les actuals diferències de prestació
de serveis, especialment entre la major part de la ciutat,
l’eixamplament i el centre.

•

Augmentar les dotacions i freqüències de feina dels serveis auxiliars que netegen diàriament els entorns dels
contenidors.

•

Millorar l’estat i neteja dels contenidors.

•

Implantar la recollida diferenciada per als residus comercials.
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•

Augmentar la recollida de residus orgànics (contenidor
marró) implantada recentment. Augmentar el nombre
de contenidors de roba.

•

Assumir sota una única coordinació la neteja, vigilància i
manteniment dels parcs, jardins, zones verdes, arbratge
urbà i de les infraestructures associades a aquests espais, així com les zones naturals de la ciutat (Carnatge,
Castell de Bellver, corredors verds, torrents, etc.).

•

•
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Creació de cinc brigades de manteniment urgent permanents i d’intervenció immediata als espais de titularitat
municipal, lligades a cada districte i coordinades amb els
regidors de cada districte i els Consells Municipals de Districte corresponents; i dotades de tot el necessari per a
poder atendre en un termini raonable totes les reclamacions ciutadanes relacionades amb el manteniment ordinari de les barriades (voravies, neteja d’herbes, eliminació
d’esfondraments en la calçada o en les zones de vianants,
festes o trobades no autoritzades al carrer, etc.)
Centralitzar el sistema d’avisos i resolució d’incidències
de neteja, manteniment i recollida de trastos en una sola
aplicació informàtica o APP que faciliti la posada en coneixement de les incidències i la seva resolució per part
de l’ajuntament, alliberant d’avisos l’112, el 091, 092 ó
el 080.

•

Torrents: Amb conveni de substitució amb els propietaris dels terrenys afectats i amb la Conselleria de Medi
Ambient pel que fa a les tasques de manteniment, neteja i manteniment integral anual, abans de les èpoques
de pluges, de tots els llits dels torrents al seu pas pel
municipi de Palma.

•

Brigada exprés de neteja de grafits. Increment de les
sancions i persecució d’aquesta pràctica i de les pintades
en espais públics no habilitats expressament.

Punts Verds
•

Augmentar la xarxa de punts verds amb la millora dels
existents i la instal·lació de punts verds mòbils en punts estratègics de la ciutat. Conveniar el seu ús amb els municipis
veïns perquè els seus residents també els puguin utilitzar.

•

Potenciar el seu ús mitjançant campanyes de comunicació, millora de la informació in situ, bonificacions als
usuaris i accions de reutilització.

Neteja de carrers
•

Incrementar la neteja amb aigua de la ciutat, augmentant-ne les freqüències.

•

Augmentar la freqüència de la neteja dels carrers de
Palma. Cap carrer pot estar més d’una setmana sense
agranar, bé sigui, amb mitjans mecànics, bé, manuals.
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•

Mantenir la neteja de reforç a les barriades.

•

Augmentar la retirada d’herbes.

•

Cobrir les baixes de treballadors.

Inspecció Ambiental
•

Augmentar la plantilla de controladors mediambientals,
incorporant la figura dels agents mediambientals amb
competències de policia per als espais naturals de titularitat municipal (Bellver, Carnatge, corredors verds...).

•

Optimitzar la planificació de la seva feina i i recursos. Especialització en inspecció, vigilància i sanció i en tasques
d’informació.

Contaminació
•

Posar en marxa un sistema preventiu per tal de conscienciar la societat i les empreses sobre les conductes
correctes per evitar la generació d’agents contaminants.

•

Fer el seguiment dels controls dels nivells de contaminació de l’aigua de la mar i evitar els abocaments per
part d’emissaris no depurats, així com adoptar les mesures de seguretat per als usuaris del litoral de la ciutat.

•

Fer un seguiment de la qualitat de l’aire i adoptar les mesures pertinents en referència al trànsit rodat o a qualsevol altre agent emissor.

•

Actuar contra els abocaments incontrolats.

•

Multar i sancionar les conductes contaminants.

5.2 POLICIA, SEGURETAT I
TRANQUIL·LITAT
La nostra proposta es fonamenta en la descentralització i
l’acostament del policia a la ciutadania per esdevenir un verdader model de Policia Comunitària, potenciant les seves
funcions preventives i dissuasives. Defensam la implicació
de la policia en la resolució dels problemes de la ciutadania
i la participació d’aquesta en la resolució dels problemes de
seguretat que afecten els barris, en un espai de seguretat i
cooperació mútua.
Volem dotar totes les barriades d’un servei policial d’acord
amb les seves necessitats, mitjançant la reordenació dels
efectius policials destinats, potenciant les funcions de visibilitat a les places i carrers i damunt el territori, instaurant
les patrulles de carrer que permetin tenir un contacte directe
amb els ciutadans, amb un clar compromís per potenciar la
policia de barri.
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En aquest sentit, entenem que la Policia Local no ha de voler
fer funcions que pertanyen als altres cossos de seguretat de
l’Estat, sinó que ha d’afrontar les seves competències establertes per la Llei Orgànica de forces i cossos de seguretat,
en plena dedicació i qualitat de servei. Per contra, s’han de
trobar solucions efectives davant els problemes del col·lectiu
de funcionaris més important que té l’Ajuntament.
Per afrontar tots els problemes derivats d’aquesta darrera legislatura sorgits dins la Policia Local, hem de canviar la
imatge corporativa de la Policia Local per millorar la percepció que en tenen tant els nostres ciutadans com els visitants
de la ciutat. Per tot això proposam les següents actuacions:

Trànsit
•

Millorar la fluïdesa del trànsit de la nostra ciutat, amb la
potenciació de la Unitat Motoritzada pesada, per facilitar-ne la regulació i prevenir les infraccions.

•

Creació de la figura de l’Auxiliar d’Entorn Escolar, persones voluntàries que col·laboraran amb la policia local
en la pacificació del trànsit rodat en les proximitats dels
centres escolars.

Millorar la presència policial al carrer
•
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Augmentar el nombre d’agents al carrer i als pobles i
barriades de Palma.

•

Adaptar els horaris de feina a l’activitat comercial i turística de la ciutat així com de les característiques de les
barriades.

•

Flexibilitzar els horaris per millorar l’efectivitat de la tasca policial.

•

Creació de la Policia Ambiental integrada dins la Policia
comunitària, amb la missió d’augmentar la vigilància a
les zones de la pagesia, parcs i jardins d’especial extensió (Carnatge, Bellver, Son Muntaner, Son Quint...) i zones boscoses del nostre municipi.

•

Potenciar la policia comunitària i de barri.

•

Crear una unitat específica per a la Platja de Palma, especialment, en temporada alta que impedeixi les conductes incíviques, la seguretat i descans dels nostres
conciutadans.

•

Obrir totes les oficines i posar una oficina mòbil.

•

Potenciació del cos de protecció civil, dotant-lo de més
recursos i fomentant el voluntariat.

•

Més presència policial als carrers per a combatre la venda ambulant il·legal que perjudica els mercats legals,
particularment artesanals i els petits comerços. Centrar l’actuació principalment en els decomisos de les
mercaderies i en la millora de les coordinacions amb la
Delegació del Govern perquè aquesta actuï en els punts
d’entrada de les mercaderies il·legals (port i aeroport) i
en la persecució de les màfies que sostenen la xarxa de
venedors ambulants il·legals.
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•

Coordinació dels serveis bàsics: policia, bombers i
EMAYA.

•

La creació d’un punt d’atenció a la zona de Cala Major.

•

Potenciarem l’oficina d’atenció de S’Arenal a primera línia compaginant aquest servei, en la mesura de les possibilitats, amb l’oficina d’informació turística, a fi d’aprofitar les possibilitats de traducció.

Noves tecnologies
•

•

Augmentar els nombre de càmeres destinades a la vídeo
vigilància i al control del trànsit als eixos de la ciutat i a
les zones turístiques per a millorar la seguretat, amb una
vigilància durant les 24 hores, sota el control i la supervisió de la Policia Local, mitjançant la reordenació de la
sala de control de trànsit i seguretat.
Dotar de noves eines tecnològiques la Policia, per a optimitzar els serveis i programes informàtics, simplificant
les tasques administratives.

Seguretat de la mar
Desenvolupar un pla de seguretat de la mar des de un perspectiva de seguretat integral com element diferenciador,
sota la supervisió i control de la Policia Local, com a tècnics
en la matèria.

Material policial

5.3 BOMBERS I PROTECCIÓ CIVIL

•

El nostre objectiu és millorar la seguretat dels ciutadans de
Palma. Per això en aquests àmbits volem:

Racionalitzar el material policial, automòbils, motocicletes, mitjançant la dotació de material tècnic adaptat a
les necessitats reals.

Policia en zones turístiques
Les zones turístiques necessiten policies que parlin idiomes.
Creim en una policia especialitzada per afrontar durant tot
l’any les demandes del nostre principal sector econòmic. En
aquest àmbit defensarem la:
•

La creació d’una comissaria del i al centre de la ciutat.

Bombers
•

Adquisició immediata i urgent dels mitjans tècnics i vehicles mínimament necessaris per assegurar la capacitat de resposta dels nostres bombers davant de les
situacions d’emergència: renovació completa de les autoescales, vestimenta i equipaments de seguretat i comunicació individuals i col·lectius (emissores de ràdio) i
equipament de treball vertical.
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•

Revisar les condicions de l’actual parc de bombers de
Son Malferit i fer-hi el manteniment i les correccions i
adaptacions que els bombers reclamen d’ençà que hi varen arribar a l’any 2011. Estudiar la viabilitat d’un rescat
del peatge en l’ombra d’aquesta instal·lació.

Protecció civil
•

Potenciar el voluntarietat dins l’àrea de la Protecció Civil
mitjançant la identificació de la ciutadania a les tasques
de caire preventiu i d’ajuda als ciutadans.

•

Renovació urgent de la plantilla, convocant les places
necessàries d’oposicions en els propers 4 anys.

•

Dotar del vestuari i vehicles adients per poder desenvolupar les tasques pròpies del voluntariat.

•

Revisar i millorar les condicions de formació i titulació
dels bombers, d’acord amb el que reclama aquest col·
lectiu de fa anys ençà.

•

Crear una xarxa de voluntariat a cada districte de Palma.

•

Revisar el Pla Territorial d’Emergències de la Ciutat de
Palma (PLATERPALMA).

•

Racionalitzar els mitjans i millorar els equipaments i vehicles d’intervenció, d’acord amb les recomanacions dels
professionals.

•

Promoure un estudi sobre la repercussió laboral de les
puntes d’estrès derivat de les intervencions del bombers
en els incendis i altres intervencions.
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5.4 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
El dret al descans i a la tranquil·litat de les persones en la pròpia llar o dels qui ens visiten és un bé que ha de ser objecte
de protecció màxima per part de les autoritats municipals, ja
que no tan sols poden incidir de manera molt negativa sobre
la nostra qualitat de vida, sinó que també ens pot perjudicar
a la salut. En aquest àmbit proposarem:
•

Fer complir de manera estricta tota la normativa que regula l’emissió de renous dels establiments comercials o
habitatges particulars.

•

Garantir l’actuació efectiva de la política local en aquelles
situacions en què sigui requerida.

•

Elaborar i mantenir actualitzat el mapa sobre la contaminació acústica de la ciutat i els plans d’actuació per
mitigar els seus efectes.

•

Dur a terme controls periòdics de les emissions de renous per part de les terrasses de bars i restaurants inserits en zones residencials. Establir mesures dissuasives, sobretot a partir de les dotze de la nit.

•

Fomentar l’aïllament acústic de les noves construccions
i potenciar-ho a les construccions existents.

•

Exigir a AENA la realització de les actuacions a què legalment està obligada respecte dels renous que genera
l’Aeroport de Son Santjoan.

•

Instal·lar pantalles acústiques per aïllar els habitatges
dels renous que provoca el trànsit rodat a determinades
zones, instant el Consell de Mallorca perquè també ho
faci en aquelles carreteres de la seva competència que
travessen nuclis urbans de Palma.

•

Pla d’acció d’acord amb el mapa de renous de la ciutat
per tal de disminuir la contaminació acústica.
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6. QUALITAT DE VIDA I BENESTAR SOCIAL
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El Pi vol fer una política que disposi d’un conjunt de prestacions socials en què la idea de la reversió cap a la societat hi
sigui present i en la qual la «beneficència» no sigui l’àmbit
de relació entre els ciutadans i l’Administració. Entenem que
els ciutadans, en tant que membres actius de la societat que
tenen dret a uns serveis dignes i de qualitat, tenen també
el dret a serveis de benestar i prestacions socials. I com a
conseqüència hem d’exigir que l’Administració pública es
comprometi, mitjançant les seves intervencions, a eliminar
els obstacles que impedeixen als individus gaudir d’una ciutadania plena.
La qualitat i benestar de les persones que viuen a una ciutat és la raó principal de la gestió institucional. És necessari
que els poders públics intensifiquin els recursos destinats a
millorar les seves polítiques de suport, així com les infraestructures socials per atendre millor les necessitats de mancança que pateix una part de la ciutadania. L’atenció sanitària
efectiva i propera, així com l’assistència social personalitzada
d’acord amb uns serveis professionalitzats adequats i reforçats per un voluntariat social que cada vegada ha de ser més
important, és un dels pilars principals sobre els quals s’ha
de gestionar el consistori. Però tot això ha d’anar acompanyat d’activitats que dinamitzin sectors que necessiten ser
estimulats bé per integrar-los socialment com poden ser els
joves i els infants; les persones grans, que han de mantenir
tota una sèrie d’activitats per sentir-se actives tant físicament com social i formar part del teixit viu del seu entorn; i
les persones que per una o altra raó tenen problemes d’integració, bé per qüestions de marginació social, d’origen, etc.
Tothom té dret a tenir una vida digna i les institucions hi hem
d’aportar el nostre estorç per fer-ho possible.

6.1 ATENCIÓ I PREVENCIÓ SANITÀRIA
Fomentar els hàbits saludables és una de les prioritats que
ha d’establir tota administració pública entre la seva població. Els ajuntaments disposen de capacitat per incidir en
campanyes i actuacions formatives, així com per col·laborar
amb el Govern autonòmic per tal d’acostar les prestacions
als administrats. En aquest àmbit les nostres propostes tendiran a:
•

Promoure la descentralització dels centres d’atenció i
prevenció sanitaris d’acord amb el Govern autonòmic.

•

Donar prioritat a la divulgació d’hàbits saludables i pràctiques preventives (campanyes comunitàries, mapes
d’actius, rutes saludables, recepta social...) i la formació
de la ciutadania per tal de mantenir la salut general de
la població (treball en xarxa, col·laboració en l’elaboració
dels mapes d’actius, cursos, jornades, participació en activitats organitzades des dels centres de salut, etc.).

6.2 BENESTAR SOCIAL
•

La Llei 4/2009 d’11 de juny, de Serveis Socials de les Illes
Balears, ens parla del principi de descentralització i de
proximitat a la ciutadania, i relaciona els principis rectors
dels serveis socials que inclouen com a tals el principi de
descentralització i el de desconcentració, així com el de la
coordinació i atenció personalitzada. Aquest principi de
descentralització reconeix la importància de l’Administració local en la gestió directa del sistema de serveis socials.
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El Pi vol que s’ampliïn les unitats de treball social en
aquells sectors de Palma on, per la seva població vulnerable, es fan mes necessàries. Actualment a Palma
tenim 10 centres de serveis socials d’atenció primària
i una oficina de desnonaments. Aquesta planificació no
ens pareix suficient i cal ampliar-la.
•

Augmentar la presència de treballadors socials en els
centres municipals de serveis socials. També incrementar el nombre de professionals al carrer ampliant
així la xarxa de serveis socials comunitaris bàsics convertint-los en uns serveis universals i polivalents amb
equips interdisciplinaris.

•

Reducció de les llistes d’espera en atenció social.

•

Centres de dia: mantindrem converses amb la Conselleria d’Afers Socials i Cooperació i amb l’IMAS per tal de
fer més centres de dia, llars funcionals per a persones
grans, establiments oberts per oferir als usuaris uns
serveis socials assistencials amb vista que d’aquí a un
parell d’anys tindrem més persones grans per atendre.
Potenciar els programes per a persones assistides que
vulguin i puguin seguir estan a casa seva a través de familiars cuidadors i que contemplin una ajuda econòmica
i recolzament tècnic.

•

Atenció a les víctimes de la violència familiar (de gènere i
fills).

•

Centre de transeünts i sense sostre.

•

Potenciació de l’anomenat Tercer Sector per col·laborar
en la gestió conjunta i foment d’activitats destinades a
la prestació de serveis socials.
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•

Desmantellament de les xarxes de prostitució que trafiquen amb dones, donant suport a les víctimes d’aquest
tràfic. Volem lluitar contra les màfies de prostitució i
tracta de blanques per eradicar-la. Col·laboram de manera directa amb el pacte de Palma contra la violència de
gènere. Potenciarem els programes de protecció per a
les víctimes de violència sexista i del maltractament dins
l’àmbit familiar, especialment pel que fa als infants. En
definitiva, potenciarem els programes existents i, si es
fa necessari, en crearem de nous per a totes les classes
de famílies on es donin casos de violència.

•

Desmantellaments de tots els campaments de barraques, i reallotjament en habitatges i condicions dignes.

•

Política d’accessibilitat per a aquelles persones que presentin problemes de discapacitats físiques.

6.3 GENT GRAN I PERSONES
DISCAPACITADES
L’objectiu ha de ser impulsar els desenvolupament de polítiques municipals i actuacions que facilitin un envelliment
actiu i millorin la qualitat de vida de les persones grans i discapacitades.
•

Potenciació de les polítiques actives d’envelliment gestionades des dels centres de barriada, foment de l’associacionisme i voluntariat de les persones majors.

•

Incrementarem les subvencions i el suport tècnic per a
crear clubs de gent gran en aquelles barriades de Palma
on no n’hi hagi.

BENESTAR SOCIAL

•

Augmentarem les partides destinades a lloguer i manteniment dels clubs de Gent Gran als quals els reduirem la
paperassa i burocràcia que els atenalla.

•

Programa d’activitats esportives adreçades a les persones grans (natació, aiguagim, taitxí, pilates, etc.)

•

Increment dels descomptes en els subministraments
públics fins al 50% en el rebut d’EMAYA.

•

Gratuïtat del transport públic a partir dels 65 anys.

•

Ajudes municipals a la rehabilitació dels habitatges per a
millores en la mobilitat i l’accessibilitat.

•

Rebaixes de fins al 30% en el rebut de l’IBI per als majors
de 65 anys.

•

Creació de nous centres de dia públics o concertats amb
la iniciativa privada.

•

Millora del servei de teleassistència i suport a l’entorn
familiar de les persones grans o amb discapacitats.

•

Ajuda domiciliària. Volem millorar la intervenció social
sobre la tercera edat posant els recursos necessaris al
seu abast en el servei d’ajuda domiciliària, dotant-lo de
més treballadors familiars per cobrir les hores de cap de
setmana, i amb mesures d’acompanyament no sols a la
llar sinó a fora, en cas d’haver de fer qualque gestió burocràtica, compres, menjars, etc.

•

Suport a les persones majors que viuen soles per trencar
el seu aïllament. En aquest sentit promourem programes
col·laboratius destinats a compartir els habitatges amb
persones joves a canvi d’acompanyament i assistència.

•

Activació de protocols d’actuació contra la violència en
persones majors i discapacitades.

6.4 JOVENTUT
La joventut requereix de tota una sèrie de polítiques de suport per garantir la seva correcta socialització i suport per a la
integració a la vida adulta a partir de les especificitats i dinamisme que els caracteritzen. Per això proposam:
•

Establiment d’actuacions transversals destinades a
la participació dels més joves en la vida de la ciutat i la
coresponsabilitat en les actuacions municipals adreçades al seu entorn.

•

Prioritzarem totes aquelles accions que vagin encaminades a facilitar habitatges als joves, amb la possibilitat
de compartir o d’intercanviar (programes col·laboratius
destinats a compartir els habitatges amb persones
grans a canvi d’acompanyament i assistència). Incorporar habitatges de procedència particular a l’oferta pública. Creació de nous conceptes d’habitatge compartit
(per exemple, lloguer d’habitacions amb servei comuns) i
adquirint parc d’habitatges per a posar al seu abast mitjançant lloguers assequibles.
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•

Fomentar l’associacionisme i dels valors de la cooperació entre els joves.

•

Implementar programes preventius del fracàs escolar i
de reforç escolar, de foment de l’ocupació, etc.

•

Potenciar els hàbits saludables (alimentació, higiene, activitat física, etc.).

•

Informació sobre les relacions sexuals entre els joves, la
seguretat en les distintes pràctiques sexuals (prevenció
de l’embaràs, transmissió de malalties...), el respecte i la
no-discriminació per raó d’orientació orientació sexual,
racial, etc.

6.5 FAMÍLIA I INFÀNCIA

•

Foment d’actituds cíviques i cooperatives entre els joves.

•

Incentivar la pràctica de l’esport entre els joves, tant el
federat com l’amateur.

•

Planejament d’activitats conjuntes amb el món associatiu dels joves (colònies, acampades, excursions, tallers
didàctics, intercanvis, viatges, etc.)

•

Fomentar el Consell municipal de la joventut, i la participació de les entitats i associacions en aquest.

En l’àmbit de la infància s’han de reforçat els drets dels menors
i la seva atenció d’acord amb les infraestructures que disposa
el Consell per a aquells casos que requereixin una intervenció per garantir els seus drets. L’Ajuntament per la seva part,
a més de la xarxa d’escoletes, també pot intervenir mitjançant
la creació o el reforçament d’infraestructures com les ludoteques, biblioteques infantils o la col·laboració amb entitats ciutadanes que puguin implementar serveis similars a través de
les seves ofertes d’activitats a les diferents barriades.

•

Descentralitzar els serveis per a joves.

•

Activar el preu jove per a l’accés a les activitats culturals,
d’oci o esportives de pagament que organitzi l’Ajuntament.
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•

Establiment de zones específiques per tal que les persones que fan grafits puguin dur a terme les seves obres
sense atacar la propietat privada o l’estètica urbana general.

•

Establir zones on practicar el patí en línia o altres pràctiques semblants sense degradar el mobiliari urbà.

L’objectiu d’El Pi ha de ser donar informació, formació i suport
a les famílies de Palma per afavorir la conciliació del temps
personal i familiar.

6.6 IGUALTAT
El Pla d’igualtat de gènere (2017-2021) aprovat per l’ajuntament de Palma és l’eina que dirigirà les actuacions municipals
per a lluitar contra les desigualtats de gènere i la promoció de
la igualtat entre dones i homes a Palma durant aquest període de temps, tal com s’estableix en la introducció d’aquest
document de recent aprovació.
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Igual que la cultura i la llengua, en polítiques d’igualtat la
transversalitat serà l’estratègia que farem servir des d’El Pi
per a aconseguir que la diagnosi, elaboració i aplicació de les
polítiques, normatives i programes municipals es beneficiïn
també del punt de vista de les dones i els homes.
Aquesta transversalitat de les polítiques d’igualtat ha
d’aconseguir que la nostra ciutat sigui més igualitària i inclusiva i que el tractament municipal de problemàtiques com les
violències sexistes, la feminització de la pobresa, la promoció
de la participació i inserció de les dones en tots els àmbits,
la conciliació laboral, el repartiment equitatiu de les tasques
domèstiques i familiars (especialment l’atenció de persones
malaltes i dependents) siguin una prioritat de l’acció de govern municipal.
El Pla preveu una avaluació intermèdia durant els primers
quatre mesos de l’any 2019. Des d’El Pi ens comprometem
a avaluar el pla anualment dins dels primers tres mesos de
cada any, presentant una avaluació inicial tot d’una que es
constitueixi el nou equip de govern municipal.

6.7 ATENCIÓ A LA MARGINACIÓ
Des d’El Pi hem de garantir que els ciutadans i ciutadanes de
Palma que es troben en situació de dificultat i manca de mitjans econòmics, que estan en situació de dèficit de cobertura
de necessitats bàsiques tant alimentàries, com d’habitatge
puguin ser cobertes. Els serveis socials de la nostra ciutat
han de procurar que tots els seus ciutadans tenguin les necessitats bàsiques cobertes i un projecte de vida que les permeti sostenir-les.

Per això també hem de vetlar que el servei d’acollida de les
persones que han perdut el seu habitatge per diversos motius i es troben en situació de risc social es faci en condicions
tant tècniques com econòmiques adients.
S’ha de realitzar un bon seguiment del manteniment dels
edificis dels casals d’acollida i dels pisos, juntament amb els
serveis de menjadors socials.
La detecció, prevenció i intervenció amb les famílies en situació de risc social ha de ser la definició més objectiva de la
missió dels nostres serveis socials d’atenció primària. Prevenir, detectar i intervenir conjuntament amb els altres sistemes (educatiu, salut, protecció), ha de ser l‘eix central dels
serveis socials:
•

La prevenció de l’abandonament escolar i el retorn al
sistema educatiu.

•

El risc d’exclusió dels joves amb dèficits formatius i manca de feina.

•

L’accés a la feina dels ciutadans en situació de vulnerabilitat social.

•

L’atenció de qualitat a les dones víctimes de violència de
gènere, les seves filles i fills i als agressors.

•

Les capacitats d’autonomia de les persones amb discapacitat i les persones grans envers les activitats de la
vida quotidianes.
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6.8 INTEGRACIÓ DE LES PERSONES
VINGUDES DE FORA

•

Actuar d’acord i en col·laboració amb les entitats i associacions que els representen per tal d’aconseguir una major
efectivitat i incorporació.

El repte de l’Ajuntament en matèria d’immigració és treballar per la convivència i garantir la igualtat de condicions de
la ciutadania en l’accés als serveis de la ciutat. Palma és una
ciutat plural, tant per les cultures com per les identitats que
la integren i l’enriqueixen. Els problemes d’aquests col·lectius són molt diversos, ja que estan integrats bàsicament
per gent que prové de la resta d’Europa, d’Amèrica del Sud,
del Magrib, de l’Àfrica subsahariana o de diversos punts de
l’Àsia. Tots ells presenten peculiaritats molt diverses, però en
general les nostres línies d’actuació aniran encaminades a:

•

Promocionar activitats de caire intercultural per facilitar
l’intercanvi de coneixements culturals i pràctiques cíviques que afavoreixin el respecte i la convivència cordial.

•

Educar la societat per evitar situacions que puguin comportar actituds racistes o xenòfobes.

•

Adaptar les dependències funeràries i del cementeri municipal a les distintes necessitats culturals i religioses de
les comunitats residents a Palma.

•

Garantir que aquests pobles no visquin d’esquena els uns
als altres sinó formant part d’un projecte comú, que es fonamenti en el respecte per la seva identitat d’origen, però
també amb els fonaments de la societat illenca que els
acull i que ells han triat per viure.

•

Conjuntament amb les administracions autonòmica i insular, impulsar una finestreta burocràtica per als immigrants que no tenguin representació consular a l’illa.

•

Posar en marxa programes d’ajuda i suport específic per a
mares i pares.

•

Posar en marxa programes per facilitar la integració dels
immigrants a la realitat cultural i lingüística del país així
com als valors que constitueixen el nostre ordenament
cívic, com són la llibertat dels individus, la tolerància, o el
reconeixement dels drets i deures de les persones com a
ciutadans, etc.

•

Activar els mecanismes d’inserció laboral o d’atenció singularitzada (mediadors socials) per evitar situacions d’exclusió o marginalitat.
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6.9 ANIMALS DOMÈSTICS,
SANITAT I REFUGI
Els animals domèstics gaudeixen avui d’una importància de
primer ordre per a molts ciutadans que fan necessària una
profunda revisió de les polítiques i actuacions públiques en
aquest àmbit, per tal de facilitar la seva tinença i resoldre
determinats problemes que no resolen adequadament les
actuals polítiques municipals en la matèria. Així, des d’El Pi
proposam:
•

Col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre dedicades a la protecció dels animals o a la seva sanitat (associacions de manescals i d’animalistes).
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•

Revisió exhaustiva dels protocols de recollida i refugi
d’animals domèstics a Son Reus: establiment de protocols de passeig, millora i ampliació dels protocols de col·laboració dels voluntaris, regulació de l’acolliment temporal
d’animals, millora dels protocols d’aïllament i de tractament en casos d’infeccions i malalties, especialment
aquelles de transmissió als humans.

•

Obtenció d’un permís, mitjançant report psicològic previ,
per tal de tenir cans potencialment perillosos a casa.

•

Regular els abandonaments voluntaris, per tal d’evitar el
maltractament animal.

•

Endurir les sancions per maltractament animal

•

Millora de la regulació de les colònies controlades de moixos.

•

•

Millora del web municipal i dels mecanismes de comunicació amb la ciutadania del Centre Sanitari Municipal de
Protecció Animal de Son Reus.

•

Centre de Recuperació de l’Avifauna Balear: millora de les
campanyes per a donar a conèixer aquest servei i obertura de la participació en ell a més entitats sense ànim de
lucre dedicades a la protecció dels animals.

Estudiar i avaluar les experiències d’altres municipis en
la implantació d’un Registre Animal mitjançant sistema
d’identificació genètica de mostres canines, que vol servir per identificar millor els animals robats o abandonats
quan se’ls hagi arrabassat el xip físic i la identificació de
l’autoria de les deposicions canines a la via pública, entre
d’altres utilitats per sancionar-les i millorar la imatge de
Ciutat.

•

Objectiu: sacrifici zero. Millora i increment de les instal·lacions d’acollida.

•

Potenciar el turisme amb animals de companyia impulsant canvis normatius per a facilitat l’accessibilitat de
les persones amb animals a espais comuns, mitjans de
transport municipals, platges...

•

Desenvolupar els parcs de convivència.

•

Promoure l’actualització del decret d’Agricultura d’identificació animal i el decret de Sanitat de Zoonosi per tal
d’ampliar l’obligatorietat de la vacunació i d’identificació
dels moixos i de determinats animals exòtics com per
exemple les fures. I per establir protocols d’actuació específics en casos de ràbia o d’altres alertes sanitàries per
epidèmia o malaltia d’origen animal.

•

Augment dels controls municipals per tal de detectar i
clausurar recintes i activitats on es facin bregues de cans,
galls o altres animals.

•

Campanyes educatives de conscienciació de tinença, sanitat i benestar animal, obligatorietat d’implantació dels
xips identificatius, voluntariat i acolliment d’animals, prioritzant les adopcions d’animals abandonats en comptes
d’adquirir-los als comerços. Acords de col·laboració amb
comerços especialitzats, entitats animalistes i manescals per tal que difonguin adopcions d’animals en situació
d’acolliment o refugi municipals.

•

Oferir cursos de formació per a la tinència de cans potencialment perillosos.

53

7. EDUCACIÓ
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Una ciutat moderna, competitiva i avançada requereix d’una
població amb uns bons nivells educatius i grau de formació
per assolir els reptes que l’economia global ens planteja cada
dia. És més, una societat democràtica necessita ciutadans
responsables, coneixedors dels seus drets i deures, així com
del seu entorn cultural més proper i universal per poder
mantenir l’esperit cívic que alimenta el progrés dels pobles
i les persones.

•

Impulsar el nombre d’escoletes (0 a 3 anys) de barri amb
col·laboració amb les associacions de pares i les organitzacions socials i centres escolars concertats de les barriades.

•

Adaptar els horaris de les escoletes públiques a les necessitats laborals o comercials dels pares i flexibilitzar
les formes de pagament.

Palma, pot ser per la seva estructura econòmica i demogràfica, arrossega tota una sèrie de problemes educatius i
de formació que requereixen una atenció molt especial. Els
consensos amb els professionals de l’educació, els pares i els
agents socioeconòmics són les fites que s’han de seguir per
dissenyar una política educativa adaptada a la nostra realitat
a partir del Consell Escolar Municipal.

•

Concertació d’escoletes ja existents per igualar com a
mínim l’oferta de les públiques.

•

Establir acords de col·laboració i reserva de places públiques a les escoletes privades allò on no es pugui actuar
amb les públiques o concertades.

•

Equipar les escoletes amb àrees de jocs infantils quan
pertoqui.

Dins l’àmbit municipal poques són les atribucions educatives
que corresponen a l’Ajuntament, tot i així les funcions són
més de suport a les infraestructures acadèmiques perquè
funcionin bé o complementàries a l’educació reglamentària.
Això ens permet poder oferir una sèrie de línies d’actuació
que són prou significatives i que podríem resumir en les següents:

7.1 ESCOLETES
D’acord amb les polítiques d’infàncies assenyalades, el tema
de l’escolarització dels infants des dels primers anys és un
dels objectius que El Pi s’ha marcat, per això volem:

7.2 CENTRES EDUCATIUS DE PRIMÀRIA
I SECUNDÀRIA
En l’àmbit participatiu que té l’Ajuntament en la gestió dels
centres educatius s’intervindrà per:
•

Evitar la creació de guetos fruit de la concentració en determinats centres d’alumnes provinents de la immigració. Activar la seva integració i incorporació a la llengua i
cultura pròpia del país.
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•

Ampliar les aules d’estudi a les biblioteques i les barriades i adaptar-les a les necessitats de l’època dels exàmens. Els centres en ells mateixos tenen biblioteques
infrautilitzades, en aquest sentit.

•

Impulsar les activitats complementàries, tant de caràcter esportiu com educatiu o artístic (teatre, música, dansa, foment de la lectura, etc.).

•

Incentivar activitats extraescolars que permetin un major complement formatiu per als alumnes i una major
disposició de temps per als pares.

•

Permetre l’ús dels centres per poder fer activitats de
barriada que no es poden fer a altres llocs: el hall per a
pilates, el pati per jugar a pilota...

•

Garantir el bon estat dels centres, tant pel que fa a les
condicions d’higiene, neteja, vigilància o seguretat.

•

Eliminar d’una vegada per sempre l’amiant dels centres
escolars.

•

Potenciar la col·laboració entre els centres educatius i
socials per aquells casos de desestructuració que es puguin donar. Promourem la modificació de la normativa
autonòmica de sales de joc perquè es prohibeixi la seva
instal·lació a menys de 500 m d’un centre escolar.
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7.3 UNIVERSITAT
Les activitats universitàries que es duen a terme a Palma donen generalment l’esquena a la ciutat. La Universitat de les
Illes Balears (UIB) té el seu campus allunyat i les altres universitats existents són a distància o no presencials, o tenen
una actuació molt limitada. Les nostres propostes se centraran a incentivar un acostament a la ciutat de totes les activitats universitàries, siguin acadèmiques o extraacadèmiques, promovent la implantació d’estudis, activitats diverses,
la residència universitària o, fins i tot, d’alguna de les seves
facultats al centre històric de la ciutat o als seus voltants immediats. En particular es promourà:
•

Que als seus edificis de Palma, preferentment a la zona
antiga i particularment a l’edifici de Sa Riera, s’hi puguin
dur a terme conferències, congressos, seminaris, exposicions, jornades, etc. O fins i tot, es pugui arribar a plantejar la ubicació d’alguns estudis de forma permanent.

•

La residència universitària, Bartomeu Rosselló-Pòrcel,
que empren menorquins, pitiüsos i gent dels pobles més
allunyats de Palma està quedant petita. Fomentarem la
implantació d’una nova residència al centre històric.

•

El foment de l’estudi i la recerca per contribuir a la millora
dels sectors econòmics de la ciutat i la generació de llocs
de feina de qualitat.

•

L’establiment de convenis entre aquestes universitats,
les administracions públiques, les empreses privades,
així com també les entitats o associacions culturals,
educatives, científiques o econòmiques per actuar en
aquesta direcció.
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7.4 FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
La formació és la clau de l’èxit de les societats modernes i
l’eina que pot contribuir a trobar elements que ens ajudin a
sortir de la crisi i a millorar la qualitat de les persones a l’hora de dur a terme les seves responsabilitats laborals, socials
o personals. En aquests sentit, l’Ajuntament ha de posar a
l’abast de la ciutadania tota una sèrie d’opcions formatives
que abastin tots els camps i complementin les actuacions
que duen altres administracions, entitats o associacions i
empreses privades. Això fa necessari establir una coordinació que ajudi a la ciutadania a visualitzar el mapa de les ofertes que se li plantegen i l’abast de cadascuna d’aquestes. Es
promourà:
•

La descentralització dels serveis de formació de l’Ajuntament, posant especial èmfasi en aquells cursos destinats a les persones aturades.

•

Conjuntament amb els centres docents, s’actuarà per
reincorporar totes aquelles persones que en el seu moment optaren per l’abandonament escolar o compensar
el fracàs escolar.

•

Reforçar l’Escola Municipal de Música i descentralitzar
algunes de les seves activitats als casals de cultura de
les barriades.

•

Establiment de convenis entre l’Ajuntament i les entitats
associatives i privades per coordinar l’oferta i la disponibilitat d’infraestructures. Aquí també es poden usar
centres escolars.

•

Creació d’una xarxa d’aules d’estudi i reforç escolar, especialment en períodes no lectius, amb la incorporació
del Docent Mentor Voluntari, professors jubilats que volen perllongar la seva vocació docent i contribuir a combatre l’abandonament escolar.
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L’esport és una pràctica que s’ha de potenciar a tots els nivells. Palma disposa d’infraestructures públiques i privades
que donen cobertura perquè la gent pugui practicar l’esport
d’una manera habitual i d’acord amb les seves preferències. La nostra actuació en matèria esportiva se centrarà en el
manteniment de les infraestructures de l’IME (Institut Municipal d’Esports) i en la seva dinamització perquè s’hi puguin
dur a terme tota casta d’activitats esportives tutelades o per
lliure. L’esport associat també formarà part de les nostres
prioritats. Volem que la gent –els joves principalment- incorporin les pràctiques esportives als seus hàbits i relacions
socials. L’esport de competició també s’ha de potenciar i motivar degudament. Això farà necessari establir una major col·
laboració entre les federacions i l’Ajuntament per optimitzar
recursos per tal de prestigiar i difondre aquestes activitats.

8.1 INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES
•

Manteniment dels poliesportius i piscines cobertes existents. En tot cas es preveu l’ampliació d’equipaments o
dotacions amb el restabliment d’una nou centre esportiu
amb piscines a S’Aigua Dolça.

•

Augmentar l’horari d’alguns poliesportius de referència.
Com a mínim mantenir-ne un d’obert cada dia de l’any
durant tota la jornada i part de la nit.

•

Potenciació de cursets als centres municipals (pilates,
piragua, samba....)

•

Proposar una xarxa biosaludable que connecti els poliesportius, zones esportives exteriors.

•

Establir mapes de necessitats d’instal·lacions esportives
amb les entitats afectades del municipi, per tal d’optimitzar els recursos. Poder disposar dels equipaments
de ciutat per a grans esdeveniments esportius, oferint
als clubs i entitats afectades alternatives viables per a la
pràctica esportiva.

•

Fomentar rutes a peu i rutes amb bici perquè els ciutadans puguin fer exercici a la ciutat com a promoció de la
salut i de la sociabilitat.

59

BENESTAR SOCIAL

•

Recuperar els frontons d’Es Fortí i de Son Rapinya per a
ús públic d’acord amb els seus propietaris actuals.

•

Sant Ferran ha de ser cedit a l’ajuntament de Palma pel
Consell de Mallorca en les millors condicions.

8.2 PROMOCIÓ DE L’ESPORT DE BASE
•

Es fomentarà la pràctica de l’esport i l’activitat física de
manera generalitzada, així com l’ús de les instal·lacions
públiques i privades de la ciutat.

•

D’acord amb l’IME es fomentarà l’esport de base tant
per a particulars com per associats que vulguin fer servir
les seves instal·lacions.

•

Es crearan els mecanismes perquè les entitats o associacions d’esport base es coordinin amb l’IME a efecte
de les disponibilitats de les infraestructures esportives
municipals.

•

S’establirà un sistema de cooperació amb els establiments esportius privats.

•

Es dura a terme un calendari d’activitats esportives de
Palma, així com de competicions i tornejos.
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•

Foment de l’esport de barriada, racionalitzant els criteris
d’assignació d’espais en els poliesportius de barri, prioritzant els clubs de la mateixa barriada o més propers en
aquesta, per tal de minimitzar els desplaçaments i arrelar les instal·lacions en els barris respectius.

•

Creació de competicions de la ciutat. Potenciar competicions ciclistes, aprofitant els espais existents en la ciutat
per a aquesta pràctica (velòdroms, circuit de Son Moix,
etc.).

8.3 ESPORT ESCOLAR
•

Es promourà la pràctica de l’esport per part dels escolars, tant en el decurs del cicle lectiu com a través de
l’esport federat.

•

S’establirà un concert perquè les instal·lacions esportives dels centres docents puguin ser emprades per la
ciutadania en general, i que les municipals ho puguin ser
pels centres docents.

•

Es promourà la pràctica esportiva en totes les seves expressions: jugadors, entrenadors, àrbitres...

BENESTAR SOCIAL

8.4 ESPORT D’ELIT O PROFESSIONAL
•

L’Ajuntament donarà suport a l’esport professional,
aportant els seus recursos i infraestructures als clubs.

•

Creació de l’Escola Municipal de l’Esport.

•

Realització de grans actes esportius, sempre que comptin amb el patrocini corresponent.

8.5 MILLORA DE LES POLÍTIQUES I
DE LA GESTIÓ DELS CAMPUS D’ESTIU
PER A NINS I JOVES
En la gestió d’aquest servei públic propugnam:
•

•

Millorar les dotacions econòmiques en aquest àmbit
per tal que aquelles famílies amb nins amb necessitats
o en dificultats econòmiques i socials puguin accedir en
aquest servei en igualtat de condicions amb la resta dels
ciutadans.

•

Contribuir a la conciliació laboral durant l’estiu en aquest
àmbit.

•

Augmentar el control de gestió i de la qualificació del
personal responsable (Gestors, Directors i Monitors).

•

Millorar les condicions de prestació de les pràctiques
professionals en aquest àmbit, per tal de prevenir la precarietat laboral en aquest sector que pugui repercutir en
la seguretat dels infants.

Emprar les instal·lacions que gaudeixen de les condicions
per a acollir grans quantitats de nins durant l’estiu. Utilització d’escoles públiques i concertades durant l’estiu.
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9.1 TRADICIÓ. LA FESTA
Palma és una ciutat que acull una gran quantitat de festes i
celebracions. Moltes són tradicionals que troben la seva arrel en l’Edat Mitjana, mentre que d’altres són completament
noves i tenen el seu origen en fenòmens contemporanis de
la societat. La nostra voluntat és la de mantenir el significat
i sentit de les celebracions tradicionals tot i adaptar-les als
temps presents, i donar suport a les noves que s’han anat
incorporant d’acord amb les demandes d’un present més
plural i cosmopolita.

Carnaval, celebració de la tradicional rua i de balls de disfresses a les distintes barriades.

Festes de la ciutat

31 de desembre ha estat la celebració de Ciutat per antonomàsia d’ençà de l’any 1230 i una de les festes més antigues
de tot Europa. S’hi commemora la conquesta del rei Jaume
I com a acte fundacional de la societat mallorquina actual i
l’assumpció de les senyes d’identitat que ens identifiquen
com a poble i recuperar el seu format originari en la mesura que sigui possible. És una festa que s’ha de promocionar,
ampliar-ne els actes per tal de convertir-la en la gran i veritable Diada de Mallorca i per tal d’integrar en el seu protocol
les autoritats del Consell de Mallorca i al conjunt de batles de
tots els municipis de la nostra illa per tal de retornar-li el seu
caràcter de festa de tots els mallorquins.

Sant Sebastià. La societat, comparses, associacions de veïnats, etc. han d’assumir el protagonisme de la seva organització. Són les festes patronals. La nostra proposta comporta
el manteniment dels actes tradicionals i institucionals (Bellver, cavalls, dimonis, correfocs, etc.). La celebració dels concerts ha de potenciar els grups mallorquins i els balls propis
tradicionals i donar participació a la iniciativa de les barriades
i les entitats o associacions populars perquè incorporin nous
components a la celebració que vagin més enllà de les típiques torrades.

Setmana Santa. Manteniment de la mateixa tònica bo i
aprofitant per promoure els productes gastronòmics propis
d’aquesta època de la nostra terra. Promoció d’activitats escenogràfiques com el davallament, les cases santes, el Via
Crucis, etc. Visita als patis, palaus, monestirs, etc. de la ciutat
concertats coincident amb la celebració del Corpus.
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1 de març. Donar suport al Govern per a la celebració de l’1
de març1 —com a diada autonòmica— perquè els actes que
se celebrin a Palma contribueixin a reforçar el sentiment de
pertinença a la nostra comunitat, de salvaguarda dels valors
culturals que ens agermanen i de defensa de l’autogovern
que ens és propi en un ambient festiu i reflexiu.

Festes de barriades
•

Augment i millora de les aportacions municipals a les
festes de barriades, facilitant les cessions d’infraestructures i els protocols de petició i autorització. Eliminació
de la burocràcia innecessària.

•

Millorar els mecanismes de coordinació i col·laboració
amb les entitats ciutadanes a través dels Consells de
Districte i els Consells de Barri.

1 És la data de promulgació de l’Estatut d’Autonomia per a les Illes Balears de 1983. Casualment coincideix amb el mateix dia que el rei Jaume I va
promulgar els Privilegis del Regne de Mallorca.
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9.2 OCI
La societat reclama espais dedicats a l’oci i la diversió.
Aquesta necessitat fa necessari que la ciutat hagi de poder
establir espais i activitats concebudes amb aquesta finalitat
sense haver de pertorbar el dret al descans i a la tranquil·litat.
Palma és una ciutat viva, amb una joventut molt dinàmica,
amb molts de visitants que esperen trobar-hi tota una sèrie d’activitats que els facin gaudir de l’urbs. Tenim festes,
tradicions, gent que viu el carrer a tota hora, etc. per això
hem d’establir les polítiques que condueixin a un equilibri
que faci de Palma una ciutat plena d’oportunitats, actes, actuacions, concerts, zones de bars i restaurants, terrasses,
espais lúdics de tota casta ordenats amb criteris racionals
i que desenvolupin tot el seu potencial sense trastocar els
espais residencials en termes d’habitabilitat. Les actuacions
que es preveuen impulsar són la potenciació de festivals de
música —Cançons de la Mediterrània—, de cinema —tenim
l’Atlàntida Film Festival—, de teatre, la promoció de concerts
internacionals i locals, etc.

10. TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN
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10.1 L’AJUNTAMENT DE TOTHOM
Les institucions estam per servir les persones, resoldre els
seus problemes i donar un bon servei. La democràcia no és
un sistema tancat, sinó que és una eina que ha de permetre
a la societat, a les seves entitats o associacions participar de
la gestió en defensa d’allò que és d’interès general.
Palma és ca nostra i la proposta de bon govern que tenim
per a Ciutat volem que sigui fruit del consens i el diàleg amb
els seus habitants, amb les entitats veïnals, amb els sectors
del comerç i la restauració, amb les petites i mitjanes empreses, amb els esportistes, amb les entitats culturals, amb
les persones grans, amb els grups d’afectats per actuacions
arbitràries, amb els joves, amb els immigrants, etc.
Volem un Ajuntament dialogant, àgil, efectiu i obert a la ciutadania, propi de la moderació del nostre tarannà i de l’esperit conciliador que ens caracteritza.

10.2 UNA GESTIÓ ÀGIL, EFECTIVA I OBERTA
Oferim una gestió eficaç que es fonamenta en un projecte
clar, amb la voluntat d’arribar a grans acords amb la resta de
forces polítiques i que compta amb la confiança, la capacitat i
l’experiència de les persones, funcionaris i professionals que
presten els seus serveis a l’Ajuntament.

Propugnarem una Administració àgil, en la qual se simplifiquin els procediments, s’elimini paperassa innecessària
i es millori la relació amb els ciutadans, tant en les oficines
d’atenció al públic com en qualsevol altre àmbit que es pugui
establir, com són els serveis telemàtics o el web de l’Ajuntament. Es procurarà complementar aquesta oferta amb una
atenció personalitzada, expressada amb un llenguatge senzill i fàcilment comprensible, sempre que sigui necessari.
Donarem la màxima transparència a la gestió dels recursos
públics, especialment pel que fa referència a les remuneracions dels càrrecs públics, l’execució pressupostària, els contractes, les subvencions, els ajuts o les gestions de serveis.
Evitarem l’acumulació de sous públics i que els càrrecs puguin
dur a terme despeses que no siguin estrictament necessàries per a l’exercici del seu càrrec. Aquesta gestió serà avaluada per organismes autònoms i posada en coneixement de
la ciutadania a través del portal de transparència municipal.
Promourem l’accés a la informació en temps real, impulsant
l’Open Data, que ha de permetre conèixer les dades referents
a les activitats i actuacions que desenvolupi l’administració
municipal. Palma serà una veritable ciutat intel·ligent (Smart
City), i oferirà als seus ciutadans i visitants tota la informació
i recursos que requereixin per la millor gestió de les seves
necessitats.
Millorarem els mecanismes de participació dels ciutadans,
bé a través del contacte directe i personal o a través dels
nous canals de comunicació habilitats als webs municipals
i a les xarxes socials oficials. Tot això s’ha d’enquadrar en
una política de conscienciació de la ciutadania sobre els seus
drets i deures com a ciutadans, així com l’establiment d’un
comportament cívic i solidari.
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Assumim els compromisos del Codi del Bon Govern Local per
millorar l’eficiència, la modernització de l’Administració i el
bon servei a la ciutadania.
Per millorar la gestió instarem a:

•

Flexibilitzar les àrees per tal que els distints departaments puguin col·laborar entre si d’acord amb les necessitats administratives de cada moment i amb les càrregues de feina, promovent la transversalitat.

•

Establir protocols i pautes d’actuació per tal de tenir coneixement en tot moment dels procediments referents
a la gestió i organització de les distintes àrees municipals mitjançant aplicacions georeferenciades.

•

Racionalitzar la política d’imposts, taxes i preus públics
per fer-los més equitatius i progressius d’acord amb el
poder adquisitiu dels contribuents.

•

Practicar l’austeritat en la despesa pública.

•

Elaborar un mapa de serveis municipals.

•

Aplicar a les contractacions públiques els principis de
transparència, legalitat, publicitat i lliure concurrència.

•

•

Garantir l’accés de l’execució pressupostària de l’Ajuntament des de la xarxa per part de la ciutadania.

Potenciar l’acta digital per fer més accessibles els continguts dels plens municipals, les comissions i altres activitats d’interès, així com la documentació que els sustenta.

•

Controlar les empreses públiques, els organismes autònoms i els seus directius mitjançant l’establiment de codis de conducta, auditories externes i la compareixença
d’aquests davant els òrgans municipals col·legiats. Analitzar la viabilitat i adaptació a la seva finalitat.

•

Impulsar els diferents consells municipals sectorials i
territorials perquè les entitats més representatives de
la societat civil col·laborin o assessorin l’Ajuntament en
l’execució de les seves polítiques.

•

Explorar la via de les consultes ciutadanes (globals, de
barriada o d’afectats) per conèixer el parer dels veïnats
en temes concrets de competència municipal.

•

Revisar el concepte de pressuposts participatius a partir
de la premissa que la ciutadania coneix els problemes i
necessitats dels barris i el Govern Municipal té la responsabilitat d’establir les prioritats econòmiques de la
ciutat i que, d’aquest binomi, s’ha d’aconseguir una major participació de la ciutadania en la presa de decisions.

•
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Optimitzar els recursos humans de l’Ajuntament i les
seves entitats, duent a terme auditories de funcions periòdiques, racionalitzant tasques i estimulant la productivitat laboral i la formació contínua.
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10.3 L’AJUNTAMENT COM A
CANALITZADOR DELS SERVEIS PÚBLICS
La Llei de capitalitat de Palma atorga a l’Ajuntament la capacitat per gestionar tota una sèrie d’actuacions que en altres
àmbits es podrien considerar pròpies del Consell de Mallorca
o del Govern de les Illes Balears. Per aquest motiu, la nostra
voluntat és que l’Ajuntament de Palma concentri, a través
de les seves dependències, l’atenció o les prestacions públiques d’aquests àmbits, evitant així la desorientació que
en moltes ocasions comporta la superposició d’institucions
i competències sobre un mateix territori. Les referències
d’aquest programa a competències o funcions que es poden
entendre genèricament lligades al Govern o al Consell s’han
d’interpretar en el desenvolupament d’aquesta llei de capitalitat o en la voluntat de cooperar per millorar la situació dels
ciutadans.

Descentralització administrativa
Es potenciarà la figura de l’oficina de la Regidoria de Districte,
concebuda com a oficina de proximitat dels pobles i barriades de Palma i primera línia d’intervenció municipal sobre el
terreny.

Platja de Palma
Es crearà una organització metropolitana específica per gestionar de manera descentralitzada i conjunta els serveis de
la Platja de Palma, implicant les administracions municipals
de Palma i Llucmajor i la participació de les entitats cíviques i
empresarials representatives per tal d’harmonitzar les prestacions i serveis. En aquest sentit, el govern municipal d’El Pi
promourà:
a)

La creació de la figura de l’agent cívic, amb funcions d’informació, sensibilització i promoció de la nostra cultura i forma de vida de la nostra ciutat, de les normes de
convivència que ens hem donat com a ciutadans, de les
actituds cíviques que, en conseqüència, s’esperen dels
nouvinguts i dels turistes, així com de l’ús correcte dels
béns públics i privats.

b) En el mateix sentit ja expressat en altres punts d’aquest
programa, creació i manteniment d’una brigada de manteniment permanent del de la Platja de Palma.
c)

Un sistema de neteja diari que atengui adequadament
la zona en temporada turística amb major freqüència de
neteja amb aigua a pressió i de buidatge de papereres i
contenidors.
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d) Elaboració d’un pla de dinamització de les platges de
Palma, amb especial consideració a les de Can Pastilla i
S’Arenal, que prevegi el manteniment d’una platja adequada per al bany viva, esportiva i cultural els 365 dies
de l’any.
e)
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La reinversió en el mateix municipi del 50% de la recaptació de l’Impost Turístic que aquest genera, destinant-lo
a la protecció, preservació i recuperació del medi natural, rural i marí de la ciutat, a la millora de la qualitat i
la competitivitat del sector turístic, foment de la desestacionalització, creació de producte turístic, la promoció
turística, el desenvolupament d’infraestructures relacionades amb el turisme sostenible, la recuperació del
patrimoni històric i cultural i l’impuls de projectes de recerca i desenvolupament relacionats amb l’àmbit turístic
i la desestacionalització, i la millora de la formació i la
qualitat de l’ocupació del sector turístic.

10.4 LA DEFENSORA DE LA CIUTADANIA
Per acord del Ple de dia 27 de gener de 2005 va ser aprovat
el Reglament orgànic dels drets de la ciutadania de l’Ajuntament de Palma. Una institució que dins l’àmbit municipal té
com a objectiu ser canal de diàleg, estudi i seguiment dels
problemes que viu la ciutadania davant de l’Ajuntament. La
Defensora de la Ciutadania exerceix les seves funcions amb
total independència i no està subjecta a cap mandat imperatiu. No rep instruccions de cap autoritat i exerceix les seves
funcions amb plena autonomia i segons el seu criteri, investigant i resolent els expedients iniciats d’ofici i les queixes
formulades a petició de part. Per tal de reforçar aquesta figura, des d’El Pi proposam:
•

Potenciar l’actual figura de la defensora de la ciutadania,
facilitant a l’oficina més recursos tècnics, econòmics i
humans.

•

Estudiar la possibilitat que l’Oficina de la Defensora pugui gestionar i executar el seu pressupost també de manera autònoma.

•

Reformar el seu actual estatut orgànic per tal d’assignar-li el suport d’un assessor jurídic, tal com es reclama
des de fa estona per part de l’Oficina de la Defensora.

•

Dotar-la de recursos perquè pugui elaborar els seus propis informes tècnics i auditar les condicions de vida dels
ciutadans en el marc de determinats expedients iniciats
bé d’ofici o bé a instància dels ciutadans afectats.

www.el-pi.com

