INTRODUCCIÓ
Els programes electorals recullen les propostes de cada partit en distints
àmbits, però seria bo dedicar un minut a respondre a la pregunta clau que
hi ha al darrera: què és el que defensem els socialistes, més enllà de les
propostes concretes?. Els socialistes volem defensar el bé comú, i per tant
les persones son la nostra prioritat.
El bé comú passa per mantenir Palma, la casa de tots, en condicions:
l Tenint cura de la neteja i el manteniment. I això vol dir fer net i reposar el
que s’hagi espenyat, però també fer complir les normes, posar ordre.
l Vetllant per que podem respirar aire pur. Plantant arbres, configurant
corredors verds i pacificant el trànsit de vehicles, lluitar contra el canvi
climàtic és un objectiu irrenunciable.
l Garantint la seguretat de tothom. Amb una aposta decidida per la policia
de barri, a més de projectes comunitaris integrals a les zones conflictives.
l Fent que Palma sigui la casa gran, a on ve a fer feina molta gent de
l’àrea metropolitana. Hem de garantir la mobilitat, apostant pel transport
públic, amb noves línies, millors freqüències i la posta en marxa del tramvia.
El be comú passa també per defensar especialment els més vulnerables:
l Donant sortida als joves i altres col·lectius amb greus problemes
d’habitatge. Amb noves solucions per a incorporar al mercat uns 1.500
habitatges de lloguer.
l Posant esment en les polítiques socials, amb una regidoria per a la gent
gran i altres col·lectius vulnerables.
l Lluitant per a la igualtat, amb taxis segurs i aturades de bus a demanda
en horari nocturn per a les dones que ho necessitin. Hem de treballar per tal
d’aconseguir una igualtat real i efectiva.
l Facilitant la conciliació, incorporant més places d’escoles infantils i
assegurant la gratuïtat en l’etapa de 0 a 3 anys.
I tot això ho hem de fer amb la gent:
l Fomentant la participació ciutadana, amb nous Casals de Barri i potenciant
els Consells de Districte.
l Facilitant la incorporació de talent i d’empreses innovadores, amb especial
atenció en l’àmbit cultural.
l Obrint nous canals de participació. Transformant el portal web municipal
per a poder recollir les propostes dels ciutadans, i facilitar tot tipus de tràmits
de l’administració electrònica.

l Amb una política de portes obertes, de transparència. Els nostres candidats
son just ciutadans sense res a amagar, accessibles i oberts a qualsevol debat
sobre totes aquelles propostes que puguin tenir interès per a Ciutat.
El Marc Programàtic s’estructura de la següent manera:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Palma feminista i drets cívics.
Polítiques socials.
Habitatge digne i Model de ciutat.
Barris i serveis públics.

(v)
(vi)

Mobilitat i sostenibilitat.
Innovació i cultura.

I | PALMA FEMINISTA I DRETS CÍVICS
Enguany hem vist un altre 8 de març històric amb els carrers de Palma plens
de dones i d’homes reivindicant allò que ha de ser bàsic a una societat: la
igualtat. La lluita per la igualtat real s’ha convertit en un dels assumptes
claus en la política del segle XXI al nostre país. Davant missatges d’odi
contra les dones, contra la lluita feminista o el no reconeixement del que
suposen les agressions masclistes, les dones han començat a reivindicar
allò que és just.
Aquesta reivindicació per a la igualtat real s’ha estès pel conjunt de la
població, també a la política, però s’ha de reconèixer que tota aquesta onada
sorgeix dels moviments feministes. El PSOE és un partit feminista i un partit
sensible contra les desigualtats. Assumim les reivindicacions dels col·lectius
feministes i som conscients del paper que ha de jugar la lluita per la igualtat
a la nostra societat. Per aquest motiu la igualtat és un dels eixos principals i
transversals del programa electoral dels i les socialistes de Palma.
El PSOE sempre ha treballat des de les institucions on ha estat present per
a la igualtat. A Balears, per primera vegada, hem tingut una dona presidenta
del Govern de les Illes Balears i un govern on la presència de dones és major
que la dels homes. Durant aquesta legislatura s’han fet passes endavant
en matèria d’igualtat entre dones i homes. L’any 2016 es va aprovar al

Parlament de les Illes Balears la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de
dones i homes.
El benestar econòmic i l’ocupació, la conciliació, les polítiques de benestar
o els espais públics i la mobilitat són eixos fonamentals per a construir una
Palma igualitària i justa, on totes tinguem accés a les mateixes oportunitats,
sense estereotips, i garantint els drets de la ciutadania a una vida digna i
lliure i a compatibilitzar la vida personal amb la vida laboral.
Per altra banda, l’Ajuntament de Palma ha de vetllar pel conjunt de la seva
societat, sense estereotips ni prejudicis, atenint la realitat d’un grup molt
divers de persones que encara constitueixen una minoria estigmatitzada. La
conquesta de la dignitat va donar una passa endavant amb l’aprovació de la
Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI fòbia.
Tota societat que s’inspira en els valors democràtics de llibertat, pau
i convivència ha de treballar en la preservació d’aquests valors. Amb
tota possibilitat, aquesta tasca cobra major sentit en moments en què es
qüestiona i relativitza el sacrifici de tots aquells homes i dones que van patir
-en el marc de la Guerra Civil Espanyola, la dictadura franquista i la transicióla repressió, el patiment i la mort. Se’ls va voler esborrar de la història i
cobrir amb un mantell de silenci la seva lluita i el seu patiment; ocasionant,
d’aquesta manera, una injustícia que han anat heretant les generacions
posteriors.
És per això que les administracions públiques, i en concret l’Ajuntament de
Palma, cercant els principis de veritat, justícia i reparació, tenen el deure de
contribuir a la reparació de la memòria històrica de les víctimes i dels seus
familiars, com marca la Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació
de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el Franquisme i la Llei
2/2018, de 13 d’abril, de Memòria i reconeixement democràtics de les Illes
Balears.
Aquestes són les nostres propostes per a Palma feminista, diversa, en
llibertat i sense oblidar la memòria democràtica:
1. Conciliació. Instaurarem un servei de ludoteca als poliesportius municipals;
posaren en marxa mesures per a una major flexibilitat horària entre el

personal públic de l’Ajuntament; fomentarem que les associacions, entitats i
empreses posin en marxa o mantinguin serveis de suport a la conciliació que
afavoreixin la cura de les persones amb discapacitat, les persones majors en
situació de dependència i els menors.
2. Feminitzar l’urbanisme: Ciutat amb perspectiva de gènere. Introduirem
criteris de gènere al disseny dels espais públics aplicant la perspectiva
de gènere a l’urbanisme. Fomentarem la participació comunitària i
transformadora en el procés urbanístic: treball en equip entre institucions,
associacions veïnals i col·lectius feministes. És important millorar la
il·luminació als barris i carrers de Palma perquè les dones guanyin en
seguretat.
Facilitarem les aturades de bus a demanda per a dones en horari nocturn,
impulsarem la ferratina taxi segur: “Vols que t’esperi fins que entris al teu
destí?”; reconsiderarem les parades, rutes i freqüències dels autobusos en
funció a les necessitats de transport vinculades a la vida diària de les dones:
entrada i sortida dels col·legis, augmentant la seva freqüència.
3. Violència de gènere. Impulsarem mesures per a facilitar la tramitació
de pensions d’orfes per violència de gènere i altres gestions municipals;
fomentarem un clima d’oci respectuós i igualitari implicant el sector turístic
en la prevenció i l’erradicació de les conductes sexistes, sobretot en les
principals zones turístiques i esdeveniments de gran afluència de persones;
establirem un pla de prevenció de l’assetjament, les agressions sexuals i
les conductes masclistes, amb especial èmfasi en espais d’oci nocturn;
fomentarem les bones pràctiques en les festes tradicionals i en la cultura
popular per a un oci respectuós, que garanteixi la igualtat d’oportunitats i
corregeixi els estereotips sexistes; realitzarem campanyes tipus “si no pagues,
el producte ets tu”; assegurarem i incrementarem l’atenció professional
en les ajudes a les víctimes (i a les seves famílies) i als agressors de les
violències masclistes. Donarem continuïtat al Pla d’Igualtat de Gènere de
Palma.
Desenvoluparem campanyes de sensibilització destinades a generar canvis
i modificacions en les actituds de la població que permetin avançar cap a
l’erradicació de les violències masclistes.

4. Espai educatiu. Facilitarem la implementació de programes d’igualtat entre
dones i homes, de vocació científica de les nines, d’educació afectiva-sexual,
de prevenció de la violència de gènere i de masculinitats igualitàries als
centres educatius; crearem un Punt d’Orientació Acadèmica i Professional
(POAP) municipal a cada barri, integrat en els centres educatius.
5. Foment de la participació. Potenciarem els pressupostos participatius,
amb la revisió de l’actual sistema per tal d’aconseguir un model eficient i útil.
Incrementarem, amb mecanismes de participació ciutadana revisant l’actual
Reglament de Participació, el nombre de carrers de Ciutat amb noms de
dones; dotarem els pressupostos participatius amb perspectiva de gènere;
fomentarem la participació activa en els actes commemoratius dels 8 de
març (Dia Internacional de les Dones), del 25 de novembre (Dia Internacional
Contra la Violència Masclista) i el 23 de setembre (Dia Internacional contra
l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nens i Nenes); consolidarem el
Consell Municipal de la Dona com a espai de participació i suport dels seus
moviments. Cap subvenció sense criteri de gènere.
6. Igualtat en l’àmbit de la pràctica física i esportiva. Elaborarem un protocol
per a la prevenció de la violència a l’esport; establirem col·laboracions i
coordinacions entre les institucions i entitats amb competències en activitat
física i esport per afavorir l’increment de la participació, el reconeixement i
la igualtat d’oportunitats de les dones en l’àmbit de l’activitat física i l’esport
en tots els nivells; dissenyarem accions de difusió, formació i sensibilització
envers els valors i les actituds positives en perspectiva de gènere en l’esport.
Continuarem potenciant el programa PalmaDona que visibilitza el paper de
la dona al món de l’esport i que s’ha posat en marxa aquesta mandat.
7. Igualtat real i efectiva. Posarem en marxa el centre LGTBI de Palma, espai
públic de referència LGTBI a la nostra ciutat amb espais per a les entitats i
col·lectius de la nostra ciutat i que serveixi com a punt d’informació i atenció
directa, com a centre cultural i de sensibilització i com a lloc de trobada de
la comunitat LGTBI i de la comunitat LGTBIfriendly, modificarem la sol·licitud
de sexe i/o gènere als formularis municipals afegint una opció més: no binari
i facilitarem el canvi de nom a les targetes municipals per a les persones
trans; elaborarem un protocol d’atenció policial davant delictes de l’LGTBI
fòbia i promourem més formació en matèria de diversitat dins del cos de la
policia local i de tota l’administració municipal; promourem i difondrem les

bones pràctiques de les associacions i empreses d’educació en el lleure, de
les entitats juvenils i de les federacions esportives, en matèria d’igualtat i
contra la violència i la discriminació cap a les persones LGTBI+.
8. Visibilització i normalització. Durem la sexconsulta de Palma Jove als
centres educatius; obrir punts de trobada que consistiran en espais oberts
dirigits a la població jove per la informació i formació en relacions afectivessexuals, mètodes anticonceptius, salut sexual i reproductiva i prevenció de la
violència de gènere; desenvoluparem campanyes de sensibilització LGTBI+
per a adolescents de Ciutat; difondrem bones pràctiques de sensibilització
contra la violència i la discriminació en l’àmbit esportiu cap a les persones
LGTBI+.
9. Veritat i Justícia. Senyalitzarem i dignificarem llocs rellevants de la Segona
República, La Guerra Civil i la dictadura franquista per a la recuperació de
la memòria democràtica de Palma; crearem espais de memòria democràtica
a Palma i promourem les rutes memorialistes amb l’elaboració de material
didàctic; eliminarem definitivament els símbols, llegendes, i mencions
franquistes ubicades a llocs de titularitat pública i els resignificarem amb
valors democràtics; divulgarem la memòria democràtica als centres escolars
mitjançant el programa d’activitats educatives de Palma Educa.
10. Reparació. Donarem suport als actes que es celebren en record a
aquells que donaren la seva vida per la llibertat; donarem suport a les
entitats memorialistes de Palma: Memòria de Mallorca i Comissió 24 de
febrer; contribuirem a la creació d’espais d’interpretació de la memòria de
la democràcia i de la Guerra Civil amb una exposició permanent i d’altres
temporals; crearem un guardó municipal de Memòria Democràtica ampliant
la mirada cap a altres col·lectius invisibilitzats com són les persones
LGTBI+, els nins i nines robats al franquisme, maçons, sindicalistes, etc. i
recuperarem els béns immobles confiscats il·lícitament a les persones que
van ser víctimes de repressió.

II| POLÍTIQUES SOCIALS
Les i els Socialistes de Palma apostem per un model de ciutat justa que
doni resposta a les necessitats de les persones i col·lectius que es troben
en més dificultats i que requereixen actuacions públiques amb l’objectiu de
lluitar contra la desigualtat social.
En aquest sentit, les polítiques socials que volem proposar s’adrecen
a aprofundir en la millora, eficàcia i intensificació de les diferents eines
públiques de les quals disposa l’Ajuntament de Palma als diferents àmbits
de l’activitat econòmica, social i familiar que tenen incidència en els aspectes
socials: benestar social, infància, ocupació, gent gran, educació, salut i
esports.
Les i els Socialistes de Palma considerem que les polítiques socials que
hem desenvolupar a Palma han de tenir una forma de fer feina de base
comunitària i arribar a tots els barris de ciutat, sempre mantenint com a eix
fonamental de l’atenció política a les persones i, en particular, les que es
troben en situació de vulnerabilitat.
Per tot això proposem en matèria de polítiques socials:
11. Benestar Social. Impulsarem el procés de concertació dels serveis
i programes socials per tal de contribuir a l’estabilitat en l’atenció a les
persones per part de les entitats que presten els serveis socials, prioritzarem
els programes que atenen a la infància, joves i famílies de la nostra ciutat
com per exemple: els programes d’educadors/eres socials en l’àmbit
familiar ampliant el servei de 6 a 12, el programa d’educadors/eres de carrer
ampliant de 6 a 12 professionals, els programes d’atenció comunitària i els
d’atenció a la inclusió social.
Promourem els plans integrals de desenvolupament comunitari en d barris
de Palma: Son Gotleu, Pere Garau, Bons Aires, Nou Llevant i La Soledat,
entre d’altres. Per fomentar la convivència, la cohesió social, afavorir el
desenvolupament local i millorar les condicions de totes les persones que
viuen en el territori.

12. Infància. Seguirem impulsant el programa “Palma, Ciutat amiga de la
infància” d’Unicef per continuar treballant en la millora de les condicions
de vida dels nins, nines i adolescents i garantir els seus drets a través
de polítiques que promoguin el seu desenvolupament integral i la seva
participació en la nostra societat.
Es continuarà treballant per desenvolupar el “Pla municipal d’infància
i adolescència 2018-2022” principalment l’eix quart que recull totes les
mesures que donen resposta a la pobresa infantil i a desigualtats socials.
13. Ocupació. Consolidarem l’organisme públic d’ocupació Palma Activa
com a eina al servei de la creació d’ocupació de qualitat, millorant els seus
mecanismes de formació, inserció i orientació en particular als col·lectius
amb major dificultat d’inserció laboral: Joves, majors de 45 anys i col·lectius
vulnerables. Així com la promoció i foment de nou jaciments d’ocupació
orientats a la innovació, creixement sostenible i economia solidària.
14. Envelliment: Palma, ciutat amiga de la Gent Gran. Proposem la creació de
la regidoria de Gent Gran, Drets cívics, Joventut e Igualtat per impulsar en el
municipi de Palma, amb col·laboració amb el Consell de Mallorca, la posada
en marxa del «Protocol d’actuació davant les situacions de maltractaments
domèstics i de autonegligència» a la gent gran, la realització de campanyes
de sensibilització i visualització del bon tracte als nostres majors.
Es constituirà el «Consell de gent gran de Palma» un espai de debat, de
consulta, d’escolta activa, damunt les polítiques municipals que afecten als
majors.
Impulsarem ajudes per a l’adaptació de l’habitatge que permetin a les
persones grans seguir vivint a la seva pròpia llar i construirem habitatges
públics a Palma per a la posada en marxa de programes d’habitatges
supervisats i tutelats per a gent gran.
Impulsarem el programa del servei d’atenció integral en el domicili (SAID) per
a les persones dependents del municipi de Palma i un projecte de prevenció
de la solitud no desitjada.

Ampliarem de forma progressiva el nombre de centres de dia als nostres
barris en coordinació amb el Govern de les Illes Balears
15. Educació. Ampliarem el nombre de places 0-3 anys a Palma amb la
construcció de noves escoles infantils 0-3 i amb l’ampliació d’espais a les
ja existents. Avançarem en la universalització i gratuïtat de l’educació 0-3
anys; obrirem més centres educatius els horabaixes augmentant l’oferta
extraescolar per als infants els horabaixes i així democratitzar l’accés als
esports, la música, els idiomes, les arts escèniques, etc. També per potenciar
l’ús comunitari de les escoles fora de l’horari escolar per compartir les
instal·lacions amb la ciutadania i entitats socials.
I contribuirem a la cohesió social del municipi, incrementant (entre altres
mesures) les subvencions a les AMIPAS i altres entitats que ja n’ofereixen;
potenciarem les activitats mixtes; dotarem les biblioteques i casals de barri
amb serveis de suport a menors en horaris d’horabaixa.
16. Salut. Crearem l’escola municipal de salut de Palma com a centre
comunitari per a la formació de formadors i de la població en general en
temes tan importants com higiene social, ciutats saludables, estils de vida,
salut ambiental i comunal i farem campanyes de sensibilització.
17. Esports Continuarem treballant per millorar les instal·lacions dels
equipaments esportius de la ciutat (renovació de la gespa, sistema
d’il·luminació i reg, accessibilitat dels camps esportius). Es construiran les
pistes d’atletisme i rugbi i es regularitzarà l’ús dels espais esportius de la
ciutat.
Continuarem fomentant i impulsant els esports emergents i femení a la ciutat
de Palma. I Impulsarem l’organització i coordinació dels equips esportius no
federats i facilitarem els espais suficients per a la pràctica esportiva de tots
i totes als barris de la ciutat.
18. Interculturalitat i convivència. Constituirem el consell intercultural de la
ciutat de Palma, elaborarem el pla de convivència intercultural de la ciutat
i formarem part de la XARXA de ciutats interculturals del Consell d’Europa
(RECI) i potenciar els recursos relacionats amb mediadors interculturals a
Palma.

III | HABITATGE DIGNE I MODEL DE CIUTAT
Els socialistes de Palma hem d’afrontar els diferents reptes que afecten la
vida dels nostres ciutadans, entre els quals destaca la dificultat d’accés a
l’habitatge, com a conseqüència de la reduïda oferta immobles accessibles
a la majoria de la població i el continu augment del preu de l’habitatge, tant
en règim de compravenda com sobretot, de lloguer. En aquest sentit és
imprescindible que des de les diferents institucions s’impulsin polítiques
d’habitatge que afavoreixin la necessària i important emancipació dels
joves i que facin possible l’accés de la classe mitjana treballadora a un
habitatge.
A més de tot això, els socialistes també hem d’establir mecanismes
participatius de configuració de la ciutat que es fonamentin en diferents
eixos essencials: la preservació de les característiques pròpies dels barris,
mecanismes que permetin la transformació gradual de determinades zones
sense desplaçament de la població resident, la recuperació de l’espai públic
per al ciutadà i la consolidació de diferents espais generals.
Volem configurar una ciutat sostenible i adreçada al gaudi dels espais
públics per part de la ciutadania. En aquesta línia, els barris que es vegin
afectats per qualsevol element físic que suposi una obstrucció en el seu
desenvolupament, han de ser atesos, amb actuacions que minimitzin al
màxim l’impacte d’aquests elements, amb projectes de recuperació.
Els socialistes de Palma som conscients de la importància de l’activitat
turística com a principal motor econòmic del nostre territori, no obstant
això, no volem que el creixement empresarial turístic es consolidi a la nostra
ciutat sense que es redueixin els nivells de desigualtat, sense que la riquesa
derivada d’aquesta activitat es reparteixi a la nostra societat i ajudi, al cap i a
la fi, a millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Palma.
Per tot això proposem en matèria d’habitatge, model de ciutat i activitat
econòmica:
19. Impulsarem fórmules reals per aconseguir que tothom tingui accés a
un habitatge digne: potenciarem la creació de noves tipologies d’habitatge
a Palma com són Cooperatives d’Habitatges de lloguer i/o propietat,

fomentarem la convivència intergeneracional, promourem la rehabilitació
d’edificis públics i privats per a destinar-los a lloguer assequible, agilitzarem
al màxim la tramitació de llicències d’obra per rehabilitació o nova
construcció d’habitatges plurifamiliars, incrementarem l’alçada dels edificis
a determinades zones de la ciutat i possibilitarem la construcció d’habitatges
de dimensions més reduïdes que s’adaptin millor a les necessitats actuals
de la gent.
20. Des de l’Ajuntament plantejarem diverses mesures d’ajuda i suport per
tal que tothom pugui fer front al pagament del lloguer del seu habitatge.
21. Creuarem dades amb el Govern i incrementarem l’import del rebut de
l’IBI als habitatges buits a Palma.
22. Treballarem per tal d’aconseguir de manera progressiva l’augment del
parc d’habitatges públics a Palma. Als propers 4 anys posarem en marxa
projectes per a la construcció de 1.500 habitatges públics per a la ciutadania
de Palma.
23. Marcarem la prioritat, no en la creació de nou sòl per a construcció d’habitatge,
que suposi consum de territori, sinó en aprofitar els desenvolupaments ja
previstos, apostant per la rehabilitació i el reaprofitament del ja construït
amb mesures innovadores.
24. Declararem Palma Ciutat Saturada de Grans Superfícies Comercials,
impulsant mesures de suport al comerç de proximitat dels barris de Palma que
ajudin a conservar i afavorir les relacions socials entre els veïns i afavoreixin
la vida als barris, evitant així desplaçaments innecessaris. Així mateix,
preservarem i fomentarem els comerços, establiments, indrets i activitats
amb valor diferencial a la nostra ciutat; als establiments emblemàtics de
Palma, tant del centre com de les barriades.
25. Donarem continuïtat a l’espai cultural, emprenedor i d’habitatge previst
per a l’Antiga Presó de Palma. Allà també farem realitat la primera residència
per a investigadors a Palma, perquè volem ser una ciutat preparada per
rebre talent, facilitadora de la innovació i de la investigació.

26. Crearem passadissos verds que comuniquin els barris amb el centre
de la ciutat. I potenciarem projectes motors als diferents barris de la ciutat
que suposin, entre d’altres, l’adopció de mesures que tinguin com a finalitat
la creació de teixit social i veïnal: creació de nous equipaments d’ús públic i
millora de les condicions del parc d’habitatge.
Així mateix, aprofundirem la implantació de Plans d’Usos i d’Activitats a
diferents zones de Palma.
27. Àrea Metropolitana. Donarem una resposta política conjunta a la nostra
ciutat, aportant solucions compartides a nivell municipal i supramunicipal,
implicant a totes les administracions, a les necessitats conjuntes.
28. Analitzarem amb periodicitat l’evolució de la ciutat, amb perspectiva
dels efectes de les dinàmiques econòmiques al conjunt de la ciutat. En
aquest sentit, es promourà un Observatori de la Gentrificació i del Turisme
Sostenible.
29. Aconseguirem una ciutat verda, sostenible i respirable per als pulmons
de les futures generacions: instaurarem el lema “ni un arbre menys a Palma”
continuarem amb la plantació de 10.000 arbres més a Palma en els propers 4
anys, seguirem endavant amb el bosc del Canòdrom i amb el Bosc de Façana
Marítima, seguirem impulsant peatonalitzacions, eixos cívics i passadissos
verds a Palma. Posarem en marxa Parcs Agraris a Palma, com per exemple
el de Sant Jordi i el de Palma Nord, com a eines per a la dotació de pulmons
verds a la ciutat i com a espais que contribueixen al benestar de la ciutadania.

IV | BARRIS I SERVEIS PÚBLICS
Els barris són l’essència de la nostra ciutat. Els barris han de ser el centre
de la vida de Palma. El model de barris del PSOE és potenciar els barris
a través del dinamisme econòmic, dinamisme cultural i veïnal; polítiques
socials i la inversió, infraestructures i serveis als propis barris. Es tracta
d’entendre Palma com un conjunt de barris amb vida pròpia.
El nou model de Ciutat sobre el que els Socialistes executen les seves
polítiques pren al ciutadà com a punt de partida de totes les polítiques, des de

l’element més petit a les grans transformacions, creant un nou humanisme
urbà, prenent a la persona com la mesura de totes les coses. En aquest
sentit hem d’abordar aquelles polítiques que pensem que són necessàries
per facilitar una nova governança que doni resposta des del repte de barri a
les grans qüestions ciutadanes i també de projecció al món, d’acord amb el
nostre model.
Així mateix, per tal de garantir la dignitat als barris hem d’enfortir els serveis
públics essencials de l’Ajuntament de Palma relacionats amb la vida diària
de les persones: personal al servei de l’Administració, seguretat ciutadana i
atenció a la ciutadania.
Potenciar i dotar els districtes i consells territorials de competències i
funcions que permetin una vertadera participació ciutadana i disposar d’un
òrgan amb capacitat de representar les associacions veïnals de Palma. I
mantenir i dinamitzar els consells de barri reactivats aquesta legislatura.
Per tot això proposem a l’àmbit de la vida als barris i els serveis públics:
30. Continuarem amb la implantació del Nou Model Integral de l’Enllumenat
Exterior i de la Millora de l’Eficiència Energètica de les Infraestructures de
Ciutat als barris de Palma. Continuar amb el compromís d’utilitzar eficientment
l’energia en les instal·lacions d’enllumenat exterior amb el propòsit de
preservar els recursos naturals, reduir les emissions atmosfèriques i
contribuir a reduir els efectes del canvi climàtic.
31. Donarem continuïtat a les polítiques d’Accessibilitat Universal en l’espai
públic de Ciutat. L’accessibilitat universal ha de continuar seguint sent un
criteri bàsic de totes i cadascuna de les seves actuacions de millora de
l’entorn urbà, de la senyalització i l’orientació. En particular, impulsarem el
projecte de creació d’Itineraris Accessibles, Segurs i Lliures d’obstacles als
barris de Palma que connectin les escoles, els centres sanitaris, les zones
verdes, entre d’altres.
32. Establir un Pla 10 de Jocs infantils inclusius, integradors i accessibles als
principals parcs públics de Ciutat.
33. El manteniment i conservació de les zones verdes, alineacions arbòries,
espais naturals com Es Carnatge i Bellver com aquells elements fonamentals

del patrimoni verd de Ciutat és clau que continuï sent una prioritat en la
gestió en el nou Govern de Ciutat.
34.Pla de manteniment sostenible dels béns naturals orientat a minimitzar
la generació i gestió de residus verds així com l’optimització de l’ús i consum
de tot tipus de recursos, de la contaminació acústica-ambiental-lumínica
i la integració dels factors socials. En aquest sentit es planteja incorporar
sistemes de telegestió, automatització i millora de l’eficiència en la xarxa i
controls del suministres.
35. Creació d’un projecte de 5 Horts Urbans per Associacions de veïns. A
Palma hi ha molt de solars municipals que es poden cedir el seu ús temporal
a les Associacions de veïns de Palma perquè gestionin projectes d’Horts
urbans per als seus veïns. Ampliació de l’actual Xarxa d’Horts urbans per a
persones majors de 65 anys.
36. Millorem el manteniment i conservació de les voreres i calcada dels
barris de Palma, especialment a aquells barris més perifèrics de Ciutat.
Actualitzarem els inventaris de l’estat de les voreres i la calçada de Palma a
través d’eines de gestió de la informació que milloren la presa de decisions
com l’ús d’un Sistema d’Informació Geogràfica (GIS).
37. Un gran projecte de ciutat és el manteniment de la pròpia ciutat, per
la qual cosa, farem periòdicament campanyes de reparació, pintura i
condicionament de mobiliari urbà: bancs, papereres, faroles, parcs infantils
i altres elements. També intensificarem les campanyes d’asfaltat de tota la
ciutat. Així mateix, arreglarem tots els escocells dels arbres de la ciutat i
farem un Pla de manteniment preventiu.
38. Continuarem amb el servei de Brigada Express 72h per resoldre d’una
manera àgil les petites avaries que es produeixen al carrer.
39. Implantació de sistemes de qualitat pels procediments dels serveis de
neteja, compromisos d’actuació, reordenació i reorganització dels recursos
per una millora en l’eficiència de la gestió.
40. Seguretat ciutadana. Reforçarem la Policia Local de Palma per tal de
consolidar la seva presència als barris de la ciutat: 100 nous policies durant
el mandat.

41. Continuar amb l’execució de ordenances que permeten millorar la
prestació del servei d’aquests professionals i combatre activitats i actuacions
que no compleixen les ordenances, que durà a una millora de la qualitat de
vida de la ciutadania.
42. Recuperar la proximitat del policia de barri, com a professional que vetlla
per la seguretat dels veïns.
43. En matèria de personal al servei de l’Ajuntament de Palma, adequar les
plantilles a les necessitats reals i als serveis de l’Ajuntament, una planificació
de creixement a quatre anys, que permeti complir les normes actuals i una
plantilla horitzó.
44. Situar els professionals en l’eix central de les polítiques de recursos
humans, fomentant i potenciant la formació del personal com a eina de
capacitació i professionalització.
45. Desenvolupament de la classificació del personal del Servei de Bombers
i reconeixement del subgrup professional C1.
46. Promourem la descentralització administrativa de l’Ajuntament als barris
de la ciutat: impulsarem la prestació de serveis, especialment els de caràcter
social i dirigits a les persones (Benestar social, PalmaActiva, Igualtat,
Joventut, Gent Gran), directament als barris, ja sigui de manera temporal o
amb caràcter de permanència. Així mateix, s’incorporarà el criteri marítim en
la configuració de la descentralització administrativa.

V | MOBILITAT I SOSTENIBILITAT
Les i els socialistes hem estat sempre capdavanters en polítiques de
mobilitat sostenible, per damunt de tot entenem la Mobilitat com un dret,
partim d’aquesta idea, per això creiem que s’ha de planificar en termes
d’assegurar la igualtat en el seu exercici.
Volem crear un entorn més amable, més verd, menys contaminat, més
segur i més participat garantint així el benestar de les i els ciutadans. En
conseqüència Una millor mobilitat per a tothom.

La Mobilitat com a eina democratitzadora de la nostra societat; com a eina
d’igualtat d’oportunitats, com a eina de lluita contra el canvi climàtic és un
element transformador de la ciutat i màxim aliat per la lluita contra el canvi
climàtic i la contaminació.
Igualment la mobilitat des d’una perspectiva de gènere. S’ha de tenir una
visió transversal de gènere; les dones són les grans usuàries del transport
públic. Tenint també una perspectiva de l’accessibilitat. Planejant la mobilitat
i les infraestructures de la via pública, pensant en les persones majors i els
infants alhora de millorar la seva accessibilitat.
La mobilitat com una prioritat municipal per transformar la ciutat i acabar
amb les desigualtats socials entre barriades, la mobilitat com un dret de la
ciutadania.
En definitiva, l’objectiu final de la planificació de la mobilitat a Palma ha de
ser la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.
És en última instància una combinació d’elements i de factors que
contribueixen al desenvolupament sostenible, al creixement econòmic i a la
cohesió social, finalitats en si mateixes de l’acció de les polítiques públiques.
Per això, en matèria de mobilitat i sostenibilitat proposem:
47. Creixement de la xarxa ciclista i connexió sobretot de les barriades de
Palma. Promoció de mesures per l’aparcament segur de bicicletes i ampliació
i modernització del servei de Bicipalma.
48. Ampliació de la xarxa per a vianants tant al centre com a les barriades i
desenvolupament d’eixos cívics així com implantació de mesures de pacificació
del trànsit (zones 30, zones 20, zones 10 i creació de superilles). Continuar
amb el creixement de la xarxa de camins escolars segurs i accessibles i
també de les rutes saludables.
49. Conversió tramviària del corredor de Platja de Palma mitjançant l’impuls
del tramvia que uneixi el centre de Ciutat amb s’Arenal de Llucmajor amb un
ramal que connecti igualment l’aeroport de Palma i connexió amb el municipi
de Calvià, en el futur. Es permetrà, d’aquesta manera, una major optimització
de la xarxa de bus de la ciutat i una combinació més eficient de tots els
mitjans de transport.

50. Planificar el transport públic des d’una perspectiva de gènere (aturada a
demanda a zones aïllades, i millorar la seva il·luminació quan sigui necessari).
Millora de freqüències, connectivitat de les barriades entre sí i amb el centre
de la ciutat. Continuació amb la renovació de la flota de l’EMT amb inclusió
d’equipaments de baixes emissions: GNC, elèctrics, híbrid, hidrògen, etc.
Culminació del procés d’integració tarifària i funcional amb la resta de modes
de transport públic col·lectiu de l’illa de Mallorca.
51. Ampliació de la xarxa de carril bus-taxi i continuació de la modificació de
les prioritats semafòriques per millorar el trànsit dels busos i la mobilitat
no motoritzada. Integració del taxi dins els serveis de mobilitat de la ciutat
i protecció del sector vers l’especulació de les empreses de flota lliure, així
com l’ampliació de serveis a la demanda per aconseguir una millor dotació
de transport públic.
52. Elaboració d’un nou PMUS molt més ambiciós i que tengui al vianant,
al transport públic i als mitjans no motoritzats i de baixes emissions com a
màxims protagonistes i que permeti donar compliment als objectius marcats
en el pla de mobilitat del Govern Balear i l’objectiu de descarbonització previst
a la llei de Canvi Climàtic. Modificar l’Ordenança Municipal de Circulació per
adequar-la als nous reptes de mobilitat sostenible tal com s’ha fet a les grans
ciutats del nostre entorn europeu.
53. Implantació de plans de mobilitat laboral per a empreses i altres punts
atractors de mobilitat obligada de la ciutat. Millora de la distribució urbana
de mercaderies mitjançant l’ús de les noves tecnologies aplicades a la
mobilitat. Afavoriment dels vehicles d’emissions zero: elèctrics; cargo bikes,
entre d’altres.
54. Modificacions normatives i implantació de serveis de mobilitat compartida
(car sharing, bike sharing, etc), de manera planificada i com un vertadera
alternativa a la mobilitat en vehicle privat tot preservant l’ús racional de
l’espai públic.
55. Millora de les condicions dels aparcaments dissuasius potenciant la
intermodalitat d’aquests amb connexió amb línies de l’EMT que els integrin
amb la xarxa de transport públic i altres sistemes de transport alternatiu.
Ús dels aparcaments del centre històric com a eina complementària a

l’hora de desenvolupar les noves mesures de peatonalització. Descomptes
i promocions per comerciants i residents per tal de fomentar l’ús dels
aparcaments i lluitar així contra la congestió del trànsit. Ampliarem la xarxa
d’aparcaments públics a zones com Plaça de Toros, Plaça Progrés i a Metge
Josep Darder.
56. Implantació de mesures de reducció de la contaminació acústica i de
l’aire combinada amb gestió més eficient de la mobilitat. Bonificacions fiscals i
facilitat en tràmits administratius per a aquells edificis que instal·lin mesures
per afavorir la lluita contra el canvi climàtic i autoabastiment: plaques solars;
gestió de residus; reducció del consum d’aigua. Augment dels punts verds
de recollida específica de determinats residus a les barriades per evitar
desplaçaments.
57. Potenciarem i millorarem el funcionament del Centre Sanitari Municipal
de Protecció Animal de Son Reus i, si escau, promourem la millora de
l’accessibilitat al centre sanitari esmentat.

VI | INNOVACIÓ I CULTURA
Dos aspectes fonamentals sobre els quals s’ha de sustentar el canvi de
model de ciutat que proposem els socialistes a la nostra proposta són la
Innovació i la Cultura, utilitzant-los per potenciar el desenvolupament a
la nostra ciutat de nous sectors econòmics, que augmentin el valor afegit
de les nostres empreses, i que per tant millori les condicions de feina dels
nostres ciutadans.
Els socialistes volem que la Innovació i la Cultura siguin la senya d’identitat
de Palma. Que siguin juntament amb la seva qualitat de vida el que atregui
el talent a la nostra ciutat. Aquests han de ser els trets que ens defineixin
de cara a Europa, i ens diferenciïn d’altres ciutats del Mediterrani. Palma ha
de ser una ciutat oberta, amb una societat oberta, i que als seus visitants
sàpiguen des del primer moment que hi podran trobar, i que no.
Aquesta transformació no serà immediata, però volem que aquesta
legislatura marqui les fites que la permetran. I l’Ajuntament de Palma, no
només ha de posar els mitjans, sinó que ha de recuperar la iniciativa que els
seus ciutadans li reclamen.

I és que quan parlem de cultura i d’innovació parlem de patrimoni, d’escoles,
de formació i d’educació, i també d’espais per la producció cultural i per
la innovació tecnològica, de donar suport a la creació i a l’emprenedoria. I
es que la cultura i la innovació seran els que ens donaran cohesió social,
vertebraren la recuperació i ocupació dels espais públics, generaran atracció
a la ciutat, en definitiva es convertiran en el motor de ciutadans actius.
Per tot això, les nostres propostes en matèria de cultura i innovació per a
la nostre ciutat son:
58. Centre impulsor del Talent, la Cultura, i l’Emprenedoria. Es crearà un
centre impulsor del Talent i l’Emprenedoria, situat a la zona del nou Llevant.
Aquest centre actuarà com a incubadora de noves empreses innovadores, i
de foment de la cultura, facilitant l’ús d’espais i serveis comuns. Des de sales
de reunions, recepció compartida, espais de treball, també salons d’actes, i
de projeccions. Al mateix espai també es contarà d’una zona de residència
temporal i àrees d’oci per a persones desplaçades per a treballar en un dels
projectes adscrits al centre.
59. Finestreta única per a empreses d’innovació i d’activitat cultural. Des de
Palma Activa es crearà un servei d’acompanyament per facilitar tot tipus
de tràmits amb qualsevol administració a les empreses de l’àmbit cultural
i de la innovació. Aquest servei facilitarà a aquestes empreses l’obtenció de
permisos, ajudes, o participació en programes europeus. Es prepararà un
ecosistema d’Aplicacions de codi lliure per facilitar a totes les empreses la
seva immersió en el món digital.
60. Palma Smart City, impulsar projectes de sensors IoT als edificis de la
ciutat, i d’experiències d’innovació tecnològica. Es promourà la perspectiva
innovadora i tecnològica en la contractació pública de l’Ajuntament.
61. Des de l’Ajuntament posarem en marxa un conjunt de projectes encaminats
a millorar la gestió dels serveis i infraestructures de la nostra ciutat. Projectes
basats en sensors IoT sobre la xarxa LORA. Tota la informació serà recollida
en un Centre de Control de la Ciutat per permetre una presa de decisions
més ràpida i efectiva.

62. Portal Ciutadà únic – Transformar el portal web de l’Ajuntament de Palma.
Es transformarà el portal web de l’Ajuntament per complir les tres funcions
bàsiques, donar els serveis que el ciutadà necessita, informar al ciutadà de
totes les actuacions que s’estan realitzant i servir de canal de comunicació
pel ciutadà fent arribar les seves demandes. El portal serà únic per tots els
serveis, clar i fàcil d’usar. Amb criteris de «finestreta única» amb motors
d’Intel·ligència artificial que permetin simplificar qualsevol tràmit, identificant
les necessitats del ciutadà i facilitant la informació de totes les actuacions de
forma gràfica i visual.
63. Centre de dades de les administracions de les Balears. Es promourà
la creació d’un centre de dades de categoria TIR III o superior per les
administracions balears que garanteixi la seguretat de les dades que
aquestes administren.
64. Promoure convencions tecnològiques i festivals culturals. Es promourà
la realització de Convencions Tecnològiques de rellevància internacional, que
recolzin i donin visibilitat a les empreses innovadores de la nostra ciutat així
com també a diferents certàmens culturals relacionats amb arts plàstiques,
literàries, escèniques, musicals i cinematogràfiques que situïn la nostra
ciutat a l’epicentre de la creació i difusió cultural de la mediterrània.
65. Elaboració de Pla director d’usos dels recursos culturals. Elaborarem un
Pla Director d’usos, que inclourà la programació i avaluació de les principals
infraestructures culturals: Ses Voltes, el Casal Solleric, el Casal Balaguer,
entre d’altres. A més recuperarem i potenciarem els casals de barri com a
nuclis de la vida cultural de cada barriada. Potenciant sobretot els barris
perifèrics de la ciutat.
66. L’agenda cultural unificada de l’Ajuntament: tot el que passa a Palma
d’un sol cop d’ull. Crearem una Agenda Cultural útil, moderna, accessible,
actualitzada, pels ciutadans i els nostres visitants en diferents idiomes,
que garanteixi la comunicació de les diferents activitats culturals, visites
patrimonials, museus, exposicions, oferta gastronòmica, musical.
67. Estudis elementals de música per a tothom i als barris. Descentralitzarem
els estudis elementals de música amb la distribució a la xarxa d’escoles
públiques els horabaixes amb preus raonables i així es crearà una xarxa
musical a les barriades.

68. Valoració efectiva de l’art urbà. Valorarem l’art urbà com a una expressió
contemporània que utilitza l’espai públic amb voluntat transformadora,
per això facilitarem les gestions perquè artistes, espais i veïns canalitzin
les sinergies per dur endavant projectes i accions emmarcades als barris,
possibilitant així, de forma consensuada, la recuperació i dignificació d’entorns
que puguin estar degradats.
69. Possibilitarem l’elaboració i implementació d’un Pla estratègic de la xarxa
de biblioteques de Palma per donar resposta a les necessitats d’informació
i de construcció del coneixement; foment de la lectura i de la participació
ciutadana, servei d’alfabetització informàtica.
70. Potenciar les festes populars. Recuperarem mitjançant les festes
populars, la nostra identitat com a ciutat potenciant la Comissió de Festes
on el teixit associatiu palmesà recuperi el protagonisme en l’organització
d’unes festes sentides, participades i de qualitat a tots els nivells i edats i es
revisarà el Pla Director de Festes Populars.

