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“Hem de despertar del nostre somni i abandonar la nostra calma, hem de 

desposseir-nos del nostre personalisme i posseir-nos d’humanisme.” 

Emili Darder, 1917 
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COM HEM FET AQUEST PROGRAMA? 

 

El programa electoral que teniu a les mans és un projecte col·lectiu que dibuixa la ciutat 

que volem construir com a MÉS PER PALMA en els propers deu anys. La ciutat verda, 

justa, lliure, solidària, feminista i amb resiliència que volem ha de ser un lloc agradable 

per a viure, un espai on créixer i participar del que ens ofereix. 

Aquest document programàtic és fruit d’un procés plural i participatiu. Més de 200 

persones han assistit a les trobades temàtiques que MÉS PER PALMA ha mantingut 

amb la ciutadania al llarg del darrer trimestre del 2018. Així mateix hem contactat amb 

totes les entitats de la ciutat, especialment les associacions de veïns, per valorar 

conjuntament els darrers quatre anys de govern municipal. Hem volgut saber de 

primera mà les preocupacions, interessos i necessitats de les entitats de la ciutat i, 

sempre que ha estat possible, hem assumit les seves reivindicacions. El nostre 

programa, doncs, és un reflex dels anhels col·lectius de la nostra ciutat. 

Finalment, des de MÉS PER PALMA hem demanat la col·laboració d’experts en 

matèries diverses, per implicar els agents socials més capdavanters de la nostra ciutat 

en el disseny de la Palma del futur. Tot aquest procés ha conclòs amb un debat entre el 

conjunt de militants i simpatitzants del nostre projecte ecosobiranista, on s’han pogut 

esmenar i afegir totes aquelles propostes que els membres de la nostra cooperativa 

política han considerat adients. 

La Palma que volem construir entre totes i tots no es pot fer en només quatre anys. Per 

això aquesta proposta programàtica va més enllà de l’estretor d’un mandat. Plantejam 

la Palma del futur. Defensam un model de ciutat compacta, mediterrània, on tots els 

usos puguin conviure i amb una dotació igualitària de recursos per a totes les barriades. 

Volem una ciutat viva, una ciutat on s’inverteixin les prioritats i es facilitin, en primer lloc, 

els desplaçaments a peu, amb bicicleta o amb transport públic. 

Ens ajudes a construir-la? 
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CIUTAT JUSTA I FEMINISTA 
PALMA FEMINISTA 
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Fomentar l’ocupació 

Agència Local PALMA ACTIVA 

Treballar per un turisme de qualitat 
 



6 

INFÀNCIA I JOVENTUT 

Infància 

Joventut 

Emancipació i Habitatge 

Treball 

Feminisme i LGTBI+ 

Mobilitat 

Cultura 

Participació 

Salut 

 

PERSONES MAJORS 

 

ESPORTS I OCI 

 

SEGURETAT CIUTADANA 

 

SALUT 

 

 

PALMA SOSTENIBLE 
 

RESIDUS, LITORAL, ABOCAMENTS I AIGUA 

Residus i neteja 

Biodiversitat i espais del litoral 

Abocaments 

Cultura de l’aigua 
 

EDUCACIÓ AMBIENTAL 

 

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

Impulsar l’energia verda 

Incentivar l’alimentació sostenible 

Apostar per una Palma verda i sostenible 
 

BENESTAR ANIMAL 

Palma “antitaurina” i contra el maltractament animal 

Objectiu: “Sacrifici zero” 

Millora del centre sanitari Son Reus 



7 

 

PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA 
 

PARTICIPACIÓ 

 

FESTES POPULARS 

 

TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN 

Compra pública responsable 

 

GOVERNANÇA 

Propostes generals 

Laïcisme 

Sobirania 

Treballadores i Treballadors públics 
 

 

PALMA I EL MÓN 
 

REIVINDICACIONS I PROPOSTES SUPRAMUNICIPALS 

Mesures de govern 

Mesures de drets socials 

Mesures d’habitatge 

Mesures culturals i de patrimoni 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

# ESTIMAM PALMA 

 

PENSAM GLOBAL, ACTUAM LOCAL 

En un món globalitzat és essencial que les prioritats del municipalisme es facin 

escoltar. Els ajuntaments han de poder disposar de les eines necessàries per donar 

resposta a les problemàtiques de les ciutadanes i els ciutadans. En aquest sentit, MÉS 

PER PALMA farà d'altaveu dels valors i reivindicacions de les Ciutats del Canvi fins 

assolir les competències necessàries per atendre correctament la ciutadania, 

especialment en matèries clau com l’habitatge, la mobilitat sostenible i la regulació 

econòmica. En aquesta línia, seguirem teixint xarxes de col·laboració amb municipis de 

tot el continent en base a objectius comuns. 

 

CIUTAT vs. LOBBIES 

Destaparem i denunciarem l'activitat d’aquells que volen fer negoci il·legítim a costa 

dels interessos generals. Continuarem fent una altra forma de política, lluitarem contra 

l’especulació urbanística, la mercantilització dels espais públics i el turisme desmesurat 

a la nostra ciutat. 

 

DEMOCRÀCIA LOCAL I PARTICIPATIVA 

Com municipalistes reivindicam la política feta des de la proximitat. Apostam, sempre 

que sigui possible, per una democràcia directa. Potenciarem els pressuposts 

participatius, continuarem realitzant visites setmanals als barris i audiències públiques. 

Aprofundirem la descentralització administrativa fent l’Ajuntament més eficient, proper i 

participatiu. 

 

L’HABITATGE COM A PRIORITAT 

L'emergència en temes d’habitatge és una de les màximes prioritats de la ciutadania. 

Ens comprometem a visualitzar la problemàtica i lluitar per inversions en habitatge 

públic i assequible, a més de programes públics de lloguer social jove i que fomentin el 

lloguer social a nuclis històrics i zones despoblades. 
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PROTEGIR ELS HIPOTECATS I LLOGATERS 

La massificació turística alimenta la crisi de l’habitatge a les ciutats d'Europa i entra en 

conflicte amb el mercat de lloguer residencial.  D’altra banda, un dels factors agreujants 

de l'emergència en temes d’habitatge, especialment a l’Estat espanyol, és la manca de 

garanties en assumptes de crèdit i la contractació abusiva. Reivindicarem que l’Estat i 

la Unió Europea desenvolupin una normativa que protegeixi els llogaters i hipotecats 

davant de l’especulació urbanística i el turisme excessiu a la nostra ciutat. 

 

REPLANTEJAR EL MODEL TURÍSITC 

Palma viu del turisme, però no podem morir d’èxit. Seguirem potenciant la diversificació 

econòmica, basada en la innovació i l’economia creativa. Prendrem mesures per reduir 

l’impacte dels hotels urbans i el lloguer turístic, especialment als barris emblemàtics de 

la ciutat. Lluitarem per reduir el nombre de creuers que arriben a Palma i potenciarem 

un turisme sostenible i responsable amb la nostra ciutat. 

 

ENFRONTAR-NOS A LA CRISI CLIMÀTICA 

Les ciutats tenen molt per perdre davant els efectes de l'escalfament global, com les 

onades de calor o l'augment del nivell del mar. Exigirem mecanismes i inversions que 

estimulin tant l'adaptació de les ciutats a aquesta realitat com la transició ecològica 

perquè es reverteixi. Així mateix, treballarem tant perquè les normatives relacionades 

amb la contaminació atmosfèrica i mediambiental siguin més restrictives com perquè hi 

hagi mesures de compliment efectives que incloguin sancions. 

 

CIUTAT REFUGI 

Palma és una Ciutat Refugi. Donarem suport a la proposta de permetre que els governs 

locals puguin beneficiar-se directament dels fons de la UE per a cada persona 

refugiada acollida, fons que ara s'assignen de forma exclusiva als estats. Seguirem 

apostant, també, per un sistema de reubicació directa entre municipis. 

 

POBRESA ENERGÈTICA 0 

La nostra ambició és posar fi a la distribució privada i basada en oligopolis d'energia 

elèctrica i substituir-la per un model d'autosuficiència energètica i producció el més 

propera possible. Defensarem la municipalització de les xarxes de distribució i 

n’assegurarem la participació i el control per part de la ciutadania. 
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REGULAR LES PLATAFORMES QUE PRECARITZEN EL TREBALL 

Volem treballs dignes i de qualitat i ens preocupa que certes empreses rebaixin les 

condicions laborals a les ciutats. Vetllarem per polítiques que acabin amb l'anomenada 

economia 'gig' i que reconeguin i promoguin les iniciatives d'economia col·laborativa. 

 

CONTRACTACIÓ MUNICIPAL AMB VALORS 

Volem una economia justa, plural i de proximitat i creiem que les institucions públiques 

han d'incloure aquests criteris en la contractació pública. Reclamarem una revisió de 

les directives relacionades amb la contractació pública i potenciarem les clàusules 

socials, lingüístiques i de sostenibilitat ja existents. 

 

BANCA ÈTICA 

Cal crear alternatives al sistema financer especulatiu, que actua sense vincles a cap 

territori ni comunitat. Impulsarem el desenvolupament de nous instruments a escala 

local que fomentin l'estalvi i la inversió de proximitat, com ara la banca ètica i les 

entitats financeres orientades al bé comú. 

 

OBLIGAR LES MULTINACIONALS A PAGAR ELS IMPOSTOS QUE ELS 

TOQUEN 

No ens podem permetre que les grans empreses que operen en els nostres municipis 

no es responsabilitzin d'aportar a la comunitat. Treballarem perquè es desenvolupin les 

normatives locals, autonòmiques, estatals i europees per defensar que els beneficis 

que generen les grans empreses de Palma reverteixin més a la nostra comunitat. 

 

UNA CULTURA DESCENTRALITZADA I DEMOCRÀTICA 

Apostam per una cultura de proximitat, comunitària, democràtica i activa com a millor 

eina per construir una ciutat justa, lliure i solidària. Defensarem una política pública que 

promogui la cultura a tots els barris i pobles de la nostra ciutat com un dret i no com 

una mercaderia. 
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FEMINITZAR LA POLÍTICA 

Volem canviar les formes de fer política. Seguirem impulsant una política que sigui 

sostenible i compatible amb la vida, que qüestioni els models patriarcals i que posi en 

valor els sabers i les pràctiques que han estat excloses de l'esfera pública per la seva 

associació amb el que tradicionalment s’ha considerat femení. 

 

ELS OBJECTIUS PER DAVANT DE LES SIGLES 

El municipalisme ens ha ensenyat la potència de treballar conjuntament des de la 

pluralitat per perseguir objectius comuns. Cercarem aliances àmplies a nivell local, 

municipal, autonòmic, estatal i europeu per sumar i multiplicar la nostra capacitat 

d'aconseguir canvis concrets en favor d’una societat més justa, lliure, verda i solidària. 
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20 >> PROPOSTES PER A PALMA 

 

1. MÉS EIXOS CÍVICS 

Impulsarem la creació de nous eixos cívics: des del carrer Nuredduna fins al Rafal (Pere 

Garau), farem arribar l'eix de Blanquerna fins al Secar de la Real i continuarem el del 

Parc de les Vies.  

 

2. TRANSPORT D’ALTA CAPACITAT 

Tramvia o trambús del centre de la ciutat a l’aeroport i s’Arenal, trajecte de 10 quilòmetres per 

carril segregat amb una freqüència aproximada d’entre 6 i 8 minuts. 

 

3. NOUS APARCAMENTS DISSUASIUS 

Habilitarem aparcaments als afores de la ciutat i crearem busos llançadora que connectin els 

aparcaments amb el centre de la ciutat per evitar el col·lapse a les entrades de Palma. 

 

4. CIUTAT 30 QUILÒMETRES/HORA 

Ciutat 30 Km/h per fer els carrers més habitables, per reduir el renou i les emissions de CO2, 

per ajudar a mitigar el canvi climàtic i a descongestionar la ciutat. 

 

5. MÉS RECICLATGE I REUTILITZACIÓ DE PRODUCTES 

Fomentarem els programes de retorn d’envasos, amb incentius tant per a les empreses com 

per al consumidor. Incentivarem les grans empreses i particulars per a una major 

reutilització dels productes. 
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6. FAREM EL PRIMER BOSC URBÀ DE LA CIUTAT 

Palma Bosc Urbà: espais lliures que passen a ser infraestructures verdes. Adaptarem la ciutat 

als efectes del canvi climàtic: 650 arbres entre el canòdrom i el velòdrom i 2150 al 

Passeig Marítim, a més d’una plantació col·lectiva d’arbrat. 

 

7. ESPAI DE CREACIÓ: FÀBRICA DE CAN RIBES I L’ANTIGA PRESÓ 

Impulsarem el Centre de Creació, Formació i Recerca de les Arts del Circ Can Ribes.  

El nou Centre de Creació Contemporània a l’Antiga Presó de Palma oferirà espais d’assaig i 

recursos per als músics. 

 

8. CREACIÓ D’UN SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL D’URGÈNCIES 24 

HORES 

Oficina d'emergència ciutadana per atendre situacions d’urgència social, pobresa energètica, 

desnutrició, agressions o situacions derivades de catàstrofes (incendis, lesions a 

edificacions...), accidents, etc. 

 

9. POTENCIACIÓ DEL PETIT COMERÇ 

Estructurarem les tendes de diferents carrers en eixos que connectin els barris i posarem en 

valor el petit comerç. 

 

10. FINALITZAREM EL DESMANTELLAMENT DEL POBLAT DE 

SON RIERA 

Hem de continuar amb el reallotjament de les famílies del poblat per garantir una vida digna a 

tots els seus ciutadans que asseguri la igualtat d’oportunitats i la inclusió social de tots 

els infants i joves. No ens podem permetre nuclis d’exclusió i marginalitat. 
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11. REFORMA DE LA FAÇANA MARÍTIMA 

Impulsarem la façana marítima (de s’Arenal a Cala Major) com a motor de la innovació, i la 

diversificació econòmica a Palma, per fer front a l’actual dependència del turisme. A la 

vegada, vetllarem perquè l’economia sigui inclusiva als barris on s’implanta i per posar-

los en valor. 

12. REDUIREM EL NOMBRE DE CREUERS 

Instarem a tenir un màxim de tres creuers simultanis a la ciutat, cosa que voldria dir tenir un 

màxim de sis amarradors al pla especial del port. 

 

13. NUCLIS TRADICIONALS LLIURES DE LLOGUER TURÍSTIC 

Reduirem les dificultats d’accés a l’habitatge i garantirem la bona convivència als barris. 

Restringirem el lloguer unifamiliar entre mitgeres al Molinar i a son Espanyolet. 

 

14. LIMITACIÓ DEL PREU DEL LLOGUER AL CENTRE DE LA 

CIUTAT 

Prèvia modificació de la LAU, establirem un preu màxim de referència, afavorirem i 

incentivarem la repoblació del centre amb ajudes de lloguer per a joves. 

 

15.    POTENCIACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

Facilitarem les festes organitzades per entitats i col·lectius informals i posarem les eines 

necessàries al seu abast. Facilitarem tràmits i permisos per a iniciatives ciutadanes. 

 

16.  MODERNITZAREM EL FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT 

Impulsarem un pla estratègic de Ciutat, introduirem la figura de la gerència municipal i 

establirem les mesures necessàries per modernitzar, agilitzar i descentralitzar 

l’Ajuntament i garantir la seva transversalitat. 
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17. ZERO ABANDONAMENT ANIMAL 

Realitzarem una tasca de preservació de l’abandonament fins que no n’hi hagi. Aquestes 

mesures no són suficients, però seguirem treballant per aconseguir eliminar 

l’abandonament de moixos i altres animals de companyia a Palma. 

 

18. GENERAREM LA NOSTRA PRÒPIA ENERGIA ELÈCTRICA I 

PROMOCIONAR LES ENERGIES RENOVABLES 

Treballarem perquè Palma sigui titular de la seva pròpia xarxa elèctrica. Promourem la creació 

d’un operador energètic verd municipal. Promourem la instal·lació d’energia solar i 

simplificarem el procés de petició de permisos per a aquells edificis que no són de nova 

construcció que apostin per l’energia solar. 

 

19. CIUTAT LLIURE D’AGRESSIONS SEXISTES 

Elaborarem un pla de ciutat que garanteixi una ciutat lliure d’agressions sexistes, 

especialment en els contextos d’oci nocturn i d’oci turístic, basat en el projecte europeu 

Stop SV.  

20.  PALMA LAB 

Desenvoluparem el projecte “Laboratori Ciutadà” a les galeries de la Plaça Major. 

Aquest laboratori per una banda treballarà per la dinamització social de la ciutat, i per 

l’altra, impulsarà projectes vinculats al món del coneixement i l’economia col·laborativa 

a nivell local. 
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TRANSFORMAM PALMA 

 

“Fa quatre anys que transformam la ciutat per posar-hi les 

persones al centre. Hem canviat les prioritats de l’agenda 

municipal, hem plantat cara als interessos especulatius i hem 

posat la política al servei de la ciutadania i dels barris. Els 

habitants de Palma estimam la nostra ciutat. La seva diversitat, 

el seu esperit acollidor i obert, la vitalitat i el caràcter reivindicatiu 

de la seva gent. Per això volem continuar treballant per reduir les 

desigualtats i avançar en un projecte col·lectiu il·lusionant. Les 

propostes per transformar la ciutat són col·lectives, perquè junts 

aconseguirem el canvi efectiu i sumarem les veus dels 

moviments socials, veïnals i sindicals, amb tècnics i treballadors 

de diferents sectors, amb gent políticament organitzada, i amb la 

contribució de la ciutadania.” 
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MOBILITAT SOSTENIBLE 

Volem una ciutat amable, amiga de la infància, pensada amb 

perspectiva de gènere, i aquest canvi comença des de la mobilitat. 

La mobilitat conforma el nostre espai públic, que avui no és un espai 

pensat per a la gent sinó per a l'ús exclusiu del vehicle privat. 

De fet, podríem dir que la ciutat no la conformen els edificis, sinó els 

carrers i espais públics, per això és tant important retornar-los a la 

gent. Fer que les nostres places siguin de nou lloc de trobada i no 

simples llocs de pas. 

Per tot això aquests anys hem apostat per un model de ciutat 

compacta, complexa i amb diferents centres neuràlgics on el 

transport públic sigui sinònim de qualitat i comoditat, i els 

desplaçaments a peu o amb bicicleta no siguin l'excepció sinó la 

norma. 

 

 

Retornar els carrers als vianants i promoure la mobilitat a peu i en bicicleta 

1. Impulsarem la mobilitat de vianants com a model saludable i de sostenibilitat 

ambiental, amb itineraris segurs i adequats. 

2. La planificació urbana de Palma tendrà en compte la participació dels infants, a 

través del Consell de la Infància. 

3. Crearem un Consell de Mobilitat Sostenible, on les entitats puguin participar de 

forma activa a la creació d'una Palma més sostenible. 

4. Seguirem impulsant que les terrasses dels bars i restaurants hagin de garantir el 

pas dels vianants i centrarem els esforços perquè es compleixi la nova 

normativa. 

5. Impulsarem progressivament corredors per a bicicletes, a través dels quals els 

infants podran anar a l'escola amb bicicleta de manera segura. Així educarem 

als infants cap a una mobilitat sostenible. 

6. Crearem la ruta escolar des de Pere Garau fins al Rafal, on el nins puguin anar 

caminant o en bicicleta de forma segura. 
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7. Impulsarem programes d’acompanyament de la ciutadania en els itineraris dels 

infants a l’escola. Es faran campanyes i s’obtindrà la complicitat dels 

comerciants, a nivell de barriada o poble, per ajudar els infants en els 

desplaçaments per la ciutat. 

8. Desenvoluparem nous carrils de bicicleta vinculats amb la mobilitat dels joves 

estudiants. 

9. Implantarem una tarifa per a joves al servei de BiciPalma. 

10. Crearem noves rutes segures de bicicletes, especialment dins l’àmbit urbà i a les 

xarxes interurbanes de proximitat, i prioritzarem les rutes a centres i nuclis de 

treball d’alta ocupació (polígons industrials, etc.). 

11. Impulsarem els sistemes de bicicleta pública dins l’àmbit municipal o centres de 

treball públic. 

12. Crearem aparcaments de bicicletes en els barris, que permetran als ciutadans 

deixar-les de forma segura, d'aquesta manera potenciarem l'ús de la bicicleta a 

les persones que tenguin problemes per tenir-la a casa. 

13. Conscienciarem sobre els avantatges del transport col·lectiu: té menys impacte 

territorial i més capacitat, és més just socialment, ecològicament més net i més 

eficient. 

14. Augmentarem el nombre de barris on la velocitat màxima serà 30 km / h, com el 

Rafal i el Viver, per aconseguir una pacificació del trànsit i reducció dels renous i 

les emissions contaminants. 

15. Realitzarem estudis per a la creació de “superilles” on l'objectiu serà pacificar els 

carrers per recuperar espai públic per als vianants, per això es limitarà el trànsit 

motoritzat i es donarà prioritat a la mobilitat sostenible i a l’espai compartit, verd i 

segur. 

16. Reconvertirem l'aparcament de la Plaça Major perquè la Rambla quedi lliure de 

transport motoritzat donarem pas a un eix cívic lliure de renous i contaminació. 

17. Augmentarem les zones d'ORA per a pacificar el trànsit i potenciar així el petit 

comerç. 
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18. Potenciarem els cotxes amb diversos usuaris (“car sharing”), els cotxes 

compartits (“car pooling”), els aparcaments d’enllaç (“parkandride”) amb una 

funció dissuasiva del transport privat, tot plegat ben connectat amb la xarxa de 

transport públic. 

19. Fomentarem la bicicleta amb l’ampliació del BiciPalma a la resta de la ciutat i 

pobles. Ampliarem els quilòmetres de carril bici. Especialment, estudiarem 

recuperar el carril bici d’Avingudes. 

20. Millorarem els carrils bicis per evitar conflictes entre bicicletes i vianants o entre 

bicicletes i usuaris del bus. 

21. Ampliarem les zones per a estacionar les bicicletes al carrer. 

22. Regularem de manera activa la mobilitat elèctrica (patinets). Regularem el seu 

aparcaments a costa d'aparcament de vehicle privat. 

23.  Recuperarem les concessions administratives dels aparcaments municipals a 

mesura que s'esgotin aquestes concessions i consensuarem les polítiques de 

preus i usos amb els veïns. 

24. Fomentarem l’ús del taxi com a servei públic complementari. 

 

Suprimir barreres arquitectòniques 

25. Treballarem per rebaixar l’alçada de les voreres i augmentar-ne l’amplitud. 

26. Augmentarem la durada del temps de pas de vianants als semàfors. 

27. Dissenyarem i executarem un pla d’obra pública per garantir que Palma sigui 

una ciutat totalment accessible a l’espai i a les instal·lacions municipals. 

28. Aprovarem mesures perquè els espais privats d’ús públic garanteixin 

l’accessibilitat. 

29. Treballarem perquè els mitjans de transport públic facilitin l’accés de les 

persones amb problemes de mobilitat. 

 

 



20 

Fomentar el transport públic 

30. Incrementarem la xarxa de transport públic per tal de potenciar la substitució del 

cotxe particular i la disminució del nombre de vehicles per càpita, a fi d’alliberar 

les voravies de cotxes aparcats i fer els carrers més còmodes i amables. 

31. Realitzarem un estudi per reestructurar integralment les línies d'autobús, per 

aconseguir augmentar les freqüències de pas sense augmentar el cost del 

servei. Simplificarem connexions a tota la ciutat i dissenyarem noves línies i 

punts de transbord més eficients. 

32. Habilitarem aparcaments als afores de la ciutat i crearem busos llançadora que 

connectin els aparcaments amb el centre de la ciutat, per evitar el col·lapse a les 

entrades de Palma. 

33. Recuperarem la tarifa gratuïta a l’EMT per als menors de 18 anys i implantarem 

una tarifa jove a l’EMT per a joves d’entre 16 i 30 anys amb targeta ciutadana, al 

mateix preu que la tarifa actual per a estudiants. 

34. Ampliarem l’accés dels animals de companyia a diferents línies de busos de 

l’EMT. 

35. Estudiarem la implantació d’una línia de transport públic des de Palma a son 

Reus. 

36. Treballarem per ampliar el nombre de línies que deixen entrar cans i donarem 

una solució genèrica de transport públic a tota la zona de Sa Garriga-Son Reus i 

Camí 140. 

37. Seguirem impulsant un transport públic més net en emissions i d’elevada 

eficiència energètica. 

38. Incentivarem les empreses a realitzar plans de mobilitat per als seus 

treballadors. 

39. Crearem vies exclusives per al transport públic, com puguin ser la creació de 

més carrils BUS/VAO, sobretot pel que fa a la Via de Cintura i al carrer de 

General Riera, principals entrades a la ciutat, amb l'objectiu de descongestionar 

la ciutat i oferir un transport públic eficient. 

40. Impulsarem una autoritat única del Transport Metropolità per a Palma, Marratxí, 

Calvià i Llucmajor. 
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41. Impulsarem un transport d’alta capacitat (TAC): tramvia o trambús a l’eix 

s’Arenal - Aeroport - Port - Ponent. 

42. Complementarem la xarxa de metro amb transbordaments eficients EMT-

METRO. 
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URBANISME I MODEL DE CIUTAT 

Hem de continuar amb una política urbanística que posi en valor 

els barris i les persones, el patrimoni arquitectònic i cultural, els 

espais naturals, que equilibri les diferències socials i econòmiques 

en el disseny de la ciutat per a fer una ciutat per als vianants, 

accessible i que fomenti la convivència i faciliti la vida quotidiana. 

 

1. Seguirem treballant per aconseguir un PGOU (Pla General d’Ordenació Urbana) 

que dibuixi la Palma del futur: sostenible, verda, equilibrada i per a les persones. 

2. Plantejarem la façana marítima (de Cala Major a s’Arenal) com a futur 

ecosistema d’innovació de la ciutat, amb criteris que rompin la seva 

homogeneïtat i posin en valor el caràcter propi dels seus barris i pobles, 

integrant els diferents trams i cercant la implicació de totes les administracions. 

3. La planificació urbana de Palma tendrà en compte la participació dels infants, a 

través del Consell de la Infància. 

4. Realitzarem estudis per a la creació de “superilles” on l'objectiu serà pacificar els 

carrers per recuperar espai públic per als vianants. 

5. Impulsarem la creació de nous eixos cívics, com l'eix des del c/ Nuredduna fins 

al Rafal, o l'eix de Blanquerna fins al Secar de la Real. 

6. Farem la reforma del Passeig Marítim. 

7. Dissenyarem i executarem un pla d’obra pública per garantir que Palma sigui 

una ciutat totalment accessible a l’espai i a les instal·lacions municipals. 

8. Seguirem regulant el lloguer turístic per a garantir una bona convivència i 

equilibri econòmic. Farem incidència en els nuclis tradicionals, com per exemple 

el Molinar i son Espanyolet, i en plantejarem la prohibició a habitatges entre 

parets mitjanceres. 

9. Impulsarem polítiques de repoblació del centre de Palma. 

10. Apostarem més per polítiques de rehabilitació d’habitatges que pel creixement 

urbanístic. 
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11. Adoptarem la proposta que Joves Arquitectes de Mallorca ha dissenyat 

conjuntament amb el teixit associatiu de la zona per a Son Busquets. 

12. Continuarem la rehabilitació de l'antiga presó. 

13. Millorarem el manteniment del parc d'habitatges municipals.  

14. Inclourem la perspectiva de gènere en totes les polítiques urbanístiques. 
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CULTURA CREATIVA 

A Palma, quan parlam d'economia es dona per suposat que parlam 

de turisme. El monocultiu al qual s'ha sotmès aquesta terra ha 

deixat poc espai perquè nasquessin altres activitats econòmiques. 

Hem d'obrir les portes a nous models econòmics, entre els quals 

volem destacar l'economia creativa, una activitat econòmica 

basada en el coneixement, la cultura, l'art. Amb base local i 

projecció internacional, cosa que suposi un enriquiment no només 

econòmic sinó social i cultural. Una economia que en lloc d'explotar 

la terra li retorni tot allò que ens ofereix. 

 

1. Oferirem, a través del Palma Activa, formació específica empresarial per a la 

creació i consolidació d’empreses del sector creatiu. 

2. Promourem sinèrgies entre les empreses i la llengua per potenciar l’economia 

creativa vinculada a la dinamització lingüística (doblatge en català, etc). 

3. Treballarem el projecte de rehabilitació, usos i gestió del Centre de Creació 

Contemporània de Palma a l’antiga presó. Aquest nou centre oferirà espais 

d’assaig i recursos per als músics. 

4. Impulsarem el Centre de Creació, Formació i Recerca de les Arts del Circ al Nou 

Llevant. 

5. Treballarem per a la projecció internacional del Festival Palma amb la dansa. 

6. Consolidarem Es Baluard i la Fundació Pilar i Joan Miró com a centres impulsors 

de les polítiques artístiques de la ciutat. 

7. Seguirem facilitant la filmació de rodatges cinematogràfics a productores 

estrangeres, sense detriment del benestar dels veïns i veïnes. 

8. Donarem suport a l’Atlàntida Film Fest. Un festival gratuït que ofereix una 

programació sobre Europa que combina les noves propostes musicals amb les 

jornades professionals, la formació dels joves i les projeccions. 

9. Impulsarem la presència de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears - Ciutat de 

Palma al barri de la Soledat. Finalitzarem el projecte de la Nova Caixa de 

Música. 
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10. Seguirem treballant en la diversificació turística de qualitat i fomentarem altres 

sectors econòmics i de turisme sostenible: turisme cultural, patrimonial, 

gastronòmic, esportiu... 

 

Cultura com a eix transformador 

1. Gestionarem l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament des de la transparència i des del 

codi de les bones pràctiques en matèria cultural. Aquests principis afectaran 

especialment concursos, convocatòries i contractacions. 

2. Impulsarem la participació ciutadana també en l’àmbit cultural i cercarem la 

col·laboració de creadors, gestors, difusors i públic receptor de cultura. 

3. Coordinarem les diferents àrees municipals que solen dissenyar oferta cultural 

(Cultura, Joventut, Participació) per a compartir els mateixos criteris, per evitar 

així duplicitats i incompatibilitats i fer-ne una difusió conjunta. Crearem una xarxa 

de gestió cultural. 

4. Treballarem la transversalitat de la cultura entre totes les àrees de l’Ajuntament, 

partint de la idea que la cultura és un valor de transformació social. 

5. Mantendrem un diàleg permanent amb les àrees de Cultura de les altres 

institucions. 

6. Potenciarem el Consell Municipal de Cultura amb l’objectiu que hi participin els 

diferents sectors culturals i la ciutadania. El Consell Municipal de Cultura serà 

una peça clau en la planificació, el desenvolupament, l’anàlisi i l’avaluació del 

projecte cultural de la ciutat. 

7. Facilitarem les iniciatives culturals de la ciutadania. 

8. Difondrem les activitats culturals fetes a la ciutat i en millorarem la presència a la 

web i a les xarxes socials. 

9. Col·laborarem amb els mitjans de comunicació culturals, amb els suplements 

culturals de la premsa escrita i els programes de televisió i ràdio de caire cultural 

per donar a conèixer la cultura feta a Palma. 

10. Impulsarem la descentralització cultural a fi que els projectes culturals arribin a 

les barriades i als pobles de Palma i que aquests també en produeixin i els 

expandeixin per la resta de la ciutat. 
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11. Treballarem de manera coordinada amb el Consell de Mallorca i amb el Govern 

de les Illes Balears, especialment amb la Direcció General de Cultura i amb l’IEB 

i l’Institut d’Indústries creatives. 

12. Donarem un tractament especial a aquells àmbits socioculturals que, per raons 

històriques, siguin poc presents en l’àmbit públic de la ciutat i que per això 

necessitin el suport de polítiques públiques de compensació. Així, col·laborarem 

en la difusió de la recerca científica que han duit a terme les dones i impulsarem 

un guardó específic sobre estudis de gènere en l’àmbit dels Premis Ciutat de 

Palma. També dotarem les biblioteques de fons bibliogràfic adequat sobre 

recerca científica de les dones, feminisme, LGTBI+, respecte de les minories 

socials i la temàtica relacionada amb la protecció animal. 

13. Millorarem i farem més àgil la tramitació administrativa, especialment de la 

convocatòria de subvencions, a través de les eines informàtiques que ha de 

facilitar l’administració electrònica. 

14. Organitzarem i reestructurarem l’Àrea de Cultura i la dotarem de personal tècnic. 

15. Reforçarem la marca de “Palma Creativa” com a imatge de l’Àrea de Cultura. 

16. Continuarem amb la promoció de la cultura feta en català a Palma. 

17. Crearem una categoria per a creacions literàries d’autories joves als premis 

Ciutat de Palma. 

 

Potenciar els espais culturals 

18. Elaborarem el Mapa dels Equipaments Culturals de Palma. 

19. Redactarem el Pla Estratègic de les Infraestructures Culturals Municipals. 

20. Treballarem el projecte de rehabilitació, usos i gestió del Centre de Creació 

Contemporània de Palma a l’antiga presó. 

21. Impulsarem el Centre de Creació, Formació i Recerca de les Arts del Circ. 

22. Impulsarem un pla de millora als edificis dels teatres municipals i al Casal 

Solleric. 

23. Construirem la nova biblioteca de Gènova. 
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24. Revisarem el mapa de biblioteques de Palma i projectarem la primera biblioteca 

de districte a la zona de son Espanyol i son Dameto, una altra al barri de Pere 

Garau i plantejarem la possibilitat d’obrir una gran biblioteca infantil. 

25. Farem de Palma una ciutat amiga de la cultura. 

26. Estudiarem la possibilitat de crear abonaments temporals per als teatres 

municipals, museus i altres infraestructrures culturals de la ciutat per tal de 

promocionar-los.   

 

Arts Escèniques 

27. Desenvoluparem projectes escènics en col·laboració amb els centres escolars 

del municipi. 

28. Impulsarem projectes escènics als barris i pobles de Palma. 

29. Treballarem de manera coordinada amb el Consell de Mallorca, titular del Teatre 

Principal, per garantir-hi una oferta d’alta qualitat. 

30. Coordinarem les programacions dels teatres municipals de Mallorca per fer 

programacions amb una bona oferta. 

31. Treballarem activament per la formació escènica d’infants, joves i adults a través 

dels programes de l’Aula Escènica i el Centre de Circ. 

32. Desenvoluparem programes amb col·lectius socials i associacions. 

33. Facilitarem als creadors locals l’accés als espais de programació i millorarem les 

qüestions de contractació. 

34. Impulsarem una política de creació de nous públics per a les arts escèniques i 

consolidarem els existents. 

35. Donarem suport a altres teatres de la ciutat a través de les convocatòries de 

subvencions i participació a fundacions. 

36. Seguirem convocant el Premi Ciutat de Palma d’Arts Escèniques per reconèixer 

la feina dels creadors locals. 

37. Treballarem per a la projecció internacional del Festival Palma amb la Dansa. 
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38. Crearem residències subvencionades i ajuts a la producció tècnica, artística i 

escènica. 

39. Consolidarem les programacions estables als teatres municipals d’acord a 

l’especialització de cada espai: 

● Teatre Xesc Fortesa: centre de recursos de les arts escèniques i 

plataforma de creació de la dansa. 

● Teatre Catalina Valls: espectacles educatius i familiars i per a públic 

adolescent. 

● Teatre Mar i Terra: Centre de cultura tradicional. 

 

Arts Visuals 

40. Es Baluard i la Fundació Pilar i Joan Miró han de ser dos centres impulsors de 

les polítiques artístiques de la ciutat. 

41. Concertarem la gestió del Centre de Recursos d’Art Contemporani amb els 

artistes i els gestors culturals. 

42. Facilitarem les intervencions artístiques al carrer i impulsarem la cultura urbana. 

43. Desenvoluparem projectes artístics en col·laboració amb els centres escolars. 

44. Impulsarem projectes artístics en els barris i pobles de Palma en col·laboració 

amb les seves entitats i associacions. 

45. Impulsarem els programes de mediació i formació dels museus i centres d’art 

adreçats a la ciutadania. 

46. Impulsarem els programes de beques, tallers i residències d’artistes. 

47. Desenvoluparem projectes gestionats conjuntament per artistes i gestors 

culturals. 

48. Planificarem i avaluarem els projectes en el marc de la comissió delegada del 

Consell Municipal de la Cultura. 
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49. Millorarem les programacions de les arts visuals a través de tres centres: el 

Museu Es Baluard, la Fundació Pilar i Joan Miró i el Casal Solleric, centre d’art i 

cultura contemporània. 

50. Coordinarem les programacions entre els centres d’art propis i els altres espais 

artístics de la ciutat. 

51. Participarem activament de les propostes impulsades pel sector de les arts 

visuals a Palma com la Nit de l’Art i el Palma Brunch. 

52. Impulsarem projectes en col·laboració amb espais artístics de fora de les 

Balears. 

53. Consolidarem Es Baluard i la Fundació Pilar i Joan Miró com a centres impulsors 

de les polítiques artístiques de la ciutat. 

54. Impulsarem els espais educatius i formatius dels museus i centres d’art, així com 

els intercanvis d’artistes, les beques, les estades, els centres de recursos, els 

tallers i les residències dels artistes. 

55. Donarem impuls al codi de bones pràctiques dels professionals d’arts visuals. 

 

Biblioteques 

56. Fomentarem la lectura i la literatura amb activitats de dinamització al centre i als 

barris i pobles de Palma. 

57. Donarem suport a les iniciatives impulsades per llibreters i editors: Dia del Llibre, 

Setmana del Llibre en Català i Fira del Llibre. 

58. Dignificarem les biblioteques municipals i les dotarem dels instruments perquè 

siguin dinamitzadors culturals, amb activitats a l’abast de tota la població. 

59. Desenvoluparem el Pla de Biblioteques de Palma 2018-2022 redactat durant la 

legislatura 2015-2019, que inclou: 

a. Revisar i planificarem accions sobre les infraestructures, equipaments i 

distribució territorial. 

b. Definir una política de col·leccions. 

c. Millorar els serveis d’atenció a l’usuari. 
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d. Elaborar un pla d’activitats anual. 

e. Millorar la comunicació de la feina que es fa des de les biblioteques. 

f. Explorar la possibilitat d’impulsar un servei de bibliobús. 

60. En la mesura que la contractació de personal sigui possible, l’objectiu és 

recuperar la gestió directa de totes les biblioteques. 

61. Estudiarem la possibilitat que la targeta ciutadana serveixi per accedir a les 

biblioteques. 

62. Col·laborarem amb el Febrer Negre per fer de Palma una ciutat de referència en 

els Festivals de Literatura Negra. 

63. Posarem en marxa programes de promoció de la lectura en col·laboració amb 

els centres escolars. 

64. Col·laborarem amb editors i escriptors amb programes conjunts. Impulsarem les 

coedicions. 

65. Col·laborarem, si s’escau, amb el programa d’acollida d’escriptors refugiats. 

66. Continuarem dignificant els Premis Ciutat de Palma com a guardons de 

referència en llengua catalana. 

67. Potenciarem l’edició de les col·leccions ja existents, en paper o en versió digital. 

68. Seguirem comprant fons de llibres en català, especialment d’autors illencs. 

 

Museus 

69. Seguirem impulsant la xarxa museística de la ciutat, especialment la vinculada a 

la cultura popular. 

70. Estudiarem la possibilitat de crear tiquets combinats d'entrada a diferents 

museus de la ciutat, per a fomentar-ne la visita, tant dels residents com dels no 

residents. 

71. Avançarem en el projecte de les Torres del Temple com a futur museu en xarxa 

de la ciutat.  
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Memòria Històrica 

72. Seguirem treballant per identificar els llocs de repressió franquista. 

73. Col·laborarem amb el Govern de les Illes Balears per donar compliment a la Llei 

de Fosses i de Memòria Democràtica. 

74. Impulsarem projectes d’investigació, publicacions i documentals sobre aquest 

període de la història del segle XX. 

75. Commemorarem el dia 24 de febrer com a Dia de Record de les Víctimes de la 

Guerra Civil i el Franquisme. 

76. Continuarem retirant la simbologia franquista que encara queda a Palma 

(especialment noms de carrers, avingudes i el monument feixista de sa Feixina). 

77. Organitzarem programes de divulgació oberts a tota la ciutadania: cicles de 

cinema, conferències i jornades. 

78. Seguirem reprenent l’edició de les col·leccions ja existents, en paper o en versió 

digital. 

79. Farem un programa de rutes de la memòria històrica a Palma. 

80. Investigarem des de la perspectiva de gènere les conseqüències de la guerra i 

de la repressió sobre les dones en els aspectes polítics, socials, religiosos i 

educatius, i el seu impacte en l’àmbit públic i privat. Impulsar els reconeixements 

públics necessaris per posar en valor el llegat democràtic de les dones. 

 

Música 

81. Impulsarem un oferta musical de qualitat al Castell de Bellver, Ses Voltes, el 

Parc de la Mar i altres punts de la ciutat de gran riquesa patrimonial, així com a 

la Platja de Palma. 

82. Impulsarem la Banda Municipal de Música i la donarem a conèixer als barris i 

pobles de Palma. 

83. Facilitarem les iniciatives musicals de la ciutadania (grups de música, corals, 

grups de dansa). 

84. Impulsarem i reorganitzarem les festes de Sant Sebastià. 
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85. Descentralitzarem musicalment la revetla de Sant Sebastià i farem una oferta 

musical de qualitat durant una setmana. 

86. Col·laborarem en projectes impulsats pel Govern de les Illes Balears que 

contribueixin a la projecció exterior de la música feta a Palma. 

87. Treballarem perquè la música clàssica i contemporània tenguin una programació 

i un públic estables als teatres municipals. 

88. El nou Centre de Creació Contemporània a l’antiga presó de Palma oferirà 

espais d’assaig i recursos per als músics, especialment per als joves. 

89. Seguirem convovant el Premi Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere de Música 

per reconèixer la feina dels músics locals. 

90. Impulsarem la presència de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears - Ciutat de 

Palma al barri de la Soledat. 

 

Cinema 

91. Seguirem facilitant la filmació de rodatges cinematogràfics a productores 

estrangeres, sense detriment del benestar dels veïns i veïnes. 

92. Seguirem registrant totes les pel·lícules filmades completament o parcialment a 

Palma perquè estiguin a l’abast de qualsevol persona interessada. 

100. Impulsarem els films en versió original catalana i els doblats i subtitulats en la 

nostra llengua al cicle de Cinema a la Fresca i a tots els que promogui 

l’Ajuntament de Palma. De la mateixa manera, també promourem el cinema 

d'autor i el cinema en versió original, en qualsevol cas sempre subtitulat en 

català.  

101. Donarem suport a l’Atlàntida Film Fest. Un festival gratuït que ofereix una 

programació sobre Europa que combina les noves propostes musicals amb les 

jornades professionals, la formació dels joves i les projeccions. 

102. Mantindrem les programacions de cinema gratuïtes al Teatre Municipal 

Catalina Valls. 

103. Convocarem el Premi Ciutat de Palma d’Audiovisuals per reconèixer la feina 

dels cineastes locals. 
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Història i patrimoni 

104. Redactarem un nou Catàleg de Béns Patrimonials amb un ampli consens 

tècnic i polític i farem que sigui fàcilment consultable a través d’Internet. 

105. Celebrarem la Festa de l’Estendard com a símbol d’identitat de tot Mallorca. 

106. Redactarem i executarem el Pla Director de Bellver. Organitzarem una 

programació cultural variada i continuada al Castell de Bellver. 

107. Finalitzarem els projectes principals de rehabilitació del Castell de Bellver: 

murades i cuina medieval. 

108. Protegirem el comerç emblemàtic de la ciutat i li donarem suport. 

109. Impulsarem el coneixement del patrimoni etnològic i crearem rutes turístiques 

culturals a peu i en bicicleta pel Pla de Sant Jordi i s’Arenal amb els elements 

hidràulics (molins, sínies...) i les possessions com a principals centres d’interès. 

110. Garantirem la continuïtat i la culminació del Catàleg de Camins Públics. 

111. Crearem un servei únic de Patrimoni que reuneixi les competències que ara 

comparteixen les àrees d’Urbanisme i Cultura i la dotarem de personal tècnic i 

administratiu. 

112. Avançarem en la consolidació de Can Balaguer com a centre d’història i 

patrimoni amb una especial atenció a les arts decoratives. 

113. Finalitzarem la rehabilitació de les Torres del Temple i desenvoluparem el 

projecte museístic que mostrarà la ciutat de les tres cultures. 

114. Redactarem un projecte per a Can Serra i n’impulsarem la rehabilitació amb 

l’ajut de l’Impost de Turisme Sostenible. 

115. Redactarem un projecte de Museu d’Història de la Ciutat amb tres centres clau: 

el Castell de Bellver, Can Balaguer i les Torres del Temple. 

116. Impulsarem la gestió del patrimoni arqueològic: Cas Quitxero, sa Galera i altres 

jaciments del Pla de Sant Jordi. Crearem un sistema de gestió pel jaciment 

arqueològic del centre de Palma, i considerarem tot el centre com un sol 

jaciment i  es farà a partir de la carta de risc arqueològic del 2007. 

117. Impulsarem una candidatura conjunta davant la UNESCO amb l’Ajuntament de 

Perpinyà. 
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118. Continuarem amb l’organització de les Jornades d’Estudis Locals per 

aprofundir en la investigació de la història de Palma. Convocarem el Premi Ciutat 

de Palma d’Investigació per promoure la recerca en l’àmbit de les humanitats i 

les ciències socials. 

119. Promourem les publicacions sobre temes d’història i patrimoni de Palma. 

120. Farem accessible la documentació de l’Arxiu Municipal mitjançant la 

digitalització dels fons. 

 

Política lingüística 

121. Implementarem clàusules lingüístiques en la contractació, d’acord amb la guia 

de contractació responsable elaborada aquesta legislatura (2015-2019). 

122. Durem a terme diferents campanyes o accions amb l’objectiu de posar en 

valor la llengua catalana i apoderar la ciutadania perquè s’animi a usar-la, de 

manera que es percebi també com una eina de cohesió social (contra la 

catalanofòbia, promoció de la llengua, cinema en català, parelles lingüístiques, 

tallers d’apoderament lingüístic, foment de les rondalles i la cultura popular...). 

123. Impulsarem els cursos de català, especialment per als nouvinguts. 

124. Potenciarem la transversalitat de la política lingüística amb plans de 

dinamització lingüística a totes les àrees de govern. El català com a llengua 

vehicular, especialment a les àrees de participació, cultura, igualtat, benestar i, 

en general, a totes les àrees que treballen la dinamització social. 

125. Realitzarem un estudi previ per identificar aquelles àrees i accions polítiques 

preferents en matèria de normalització lingüística. 

126. Facilitarem el reciclatge lingüístic dels treballadors de l’Ajuntament. 

127. Potenciarem  especialistes en drets lingüístics als serveis jurídics. 

128. Potenciarem els casals de barri i els casals de joves com espais de 

normalització lingüística. 
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CIUTAT JUSTA I FEMINISTA 

“La ciutat és un espai públic col·lectiu. Totes les persones tenen dret a la 

ciutat. Palma ha de garantir a tots els seus habitants el grau més ampli de  

drets polítics, econòmics, socials, culturals i mediambientals. Dissenyarem 

i gestionarem la ciutat a escala humana, tenint en compte la diversitat de la 

ciutadania. Treballarem per reduir les desigualtats, perquè hi hagi més  

opcions i oportunitats, de manera que totes les persones puguin elegir 

lliurement el que volen fer i esser. La lluita contra  la segregació i les 

desigualtats ha d’inspirar les polítiques urbanes: la planificació urbanística i 

les polítiques mediambientals, les polítiques econòmiques, educatives o 

socials. Preservarem l’exercici dels drets de la ciutadania i dels Drets 

Humans a la ciutat. Volem que Palma sigui un espai de convivència 

democràtica on totes les persones siguin ciutadanes de ple dret i tinguin 

les mateixes oportunitats de participar.” 
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PALMA FEMINISTA 

La igualtat de gènere ha d’esser una prioritat real de les polítiques 

municipals. És necessari incloure la perspectiva de gènere de forma 

transversal. Especialment en aquells àmbits on es donen majors 

desigualtats s’han d’aplicar mesures efectives per eradicar-les. Cal 

reequilibrar les relacions de poder i garantir a les dones l’ús de la 

ciutat. Palma ha de ser una ciutat segura. 

 

Avançar cap un model de ciutat més feminista 

1. Impulsarem les mesures transversals incloses en el Pla d’Igualtat aprovat 

aquesta legislatura amb la incorporació progressiva d’agents d’Igualtat. 

2. El disseny i la planificació de la ciutat, dels barris i dels espais públics ha de ser 

inclusiu per a les dones i garantir-ne la seguretat. Els concursos per construir o 

reformar promocions d’habitatge públic o equipaments destinats a serveis 

inclouran el requisit d’ajustar-se a un model no androcèntric de la distribució dels 

espais. 

3. El disseny de vials i del transport públic urbà incorporarà criteris de gènere i 

donarà resposta a necessitats de la vida diària i de cura de les persones. 

4. El pressupost municipal s’elaborarà amb criteris de gènere i incorporarà mesures 

en cas de detectar desigualtats o dèficits.   

5. Els serveis d’ocupació municipal aplicaran mesures per reduir les desigualtats 

que afecten les dones en l’accés al treball, la formació ocupacional, 

l’emprenedoria i l’autoocupació. Aquests serveis prestaran suport econòmic, 

tècnic i tecnològic al comerç de proximitat i  a la creació de serveis per a la vida 

diària. 

6. S’aplicaran mesures per fomentar la presència i la participació de les dones en 

consells sectorials i territorials, en consultes públiques i en el lideratge del teixit 

associatiu, com la revisió de reglaments, tallers d’apoderament i criteris 

d’organització i dinamització no excloents. 

7. S’elaborarà un Pla Estratègic de Subvencions d’àmbit municipal que incorporarà 

la perspectiva de gènere en totes les convocatòries. 
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8. L’oferta d’educació de persones adultes inclourà formació en igualtat i s’ajustarà 

a les necessitats de les dones. 

9. Les dones seran més visibles en la cultura i en l’espai públic. Es recuperarà la 

memòria històrica de les dones, es reduirà la desproporció existent en premis, 

honors i distincions, en el nomenclàtor de carrers i equipaments públics, en l’art 

urbà, en les programacions musicals, teatrals i audiovisuals. 

10. L’organització i els processos d’atenció de serveis socials contribuiran de forma 

efectiva a reduir la pobresa femenina i a facilitar la conciliació i la 

coresponsabilitat. 

11. Promourem una cultura institucional, un lideratge i una comunicació no sexista.   

12. Atendrem el principi de paritat de dones i homes en els nomenaments de càrrecs 

directius, personal eventual i lliures designacions. 

 

Igualtat a la funció pública 

13. Consolidarem els Plans d’Igualtat de Funció Pública i de les empreses i 

organismes públics dependents. Garantirem la formació en igualtat del personal: 

● Treballarem els continguts d’igualtat en tots els temaris d’oposicions i 

borsins. 

● Valorarem la formació en igualtat en tots els concursos i l’exigirem com a 

obligatòria en els llocs de directius i jurídics. 

● Inclourem continguts d’igualtat en els itineraris de formació en habilitats 

directives. 

● Realitzarem tallers dirigits a les treballadores de l’Ajuntament per detectar 

i combatre el masclisme en el treball. 

 

Contractació responsable 

14. Incrementarem i supervisarem el compliment de les mesures sobre contractació 

social responsable en matèria d’igualtat. 
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Prevenir i atendre les violències masclistes 

15. Crearem taules de coordinació de serveis i entitats a cada districte per prevenir i 

millorar l’atenció a les violències masclistes. 

16. Municipalitzarem el programa d’atenció a les dones víctimes de violència de 

gènere i ampliarem l’atenció a totes les formes de  violències masclistes: 

● Dissenyarem i organitzarem de nou els serveis existents d’atenció i 

acollida a víctimes de violència de gènere per millorar-ne l’eficàcia. 

● Incorporarem més professionals de suport i acompanyament, atenció 

psicològica i jurídica. 

● Incorporarem noves metodologies d’atenció a les dones víctimes. 

● Incorporarem tallers d’apoderament per a les dones atenent la seva 

diversitat. 

17. Reforçarem la unitat policial de Violència Domèstica i n’ampliarem l’actuació a 

altres formes de violències masclistes. Reforçarem la formació en igualtat  a 

totes les unitats de policia local. 

18. Ampliarem l’oferta d’habitatge social per a dones víctimes de violència de 

gènere. 

19. Reforçarem els dispositius per prevenir l’assetjament a l’espai públic. 

Treballarem per un oci no sexista. 

20. Reforçarem les mesures per combatre la tracta i l’explotació sexual de les 

dones: 

● Concertarem amb les entitats socials especialitzades  serveis d’atenció 

integral per a dones que exerceixen la prostitució amb la finalitat d’oferir-los 

alternatives i apoderar-les. 

● Controlarem, inspeccionarem i limitarem, en el marc de les competències 

municipals, els espais en què s’exerceix la prostitució o altres activitats 

basades en la cosificació i explotació de les dones. 

● Desenvoluparem polítiques públiques orientades a la protecció i atenció 

de la dona en el camp de la prostitució forçada i a la desvalorització de qui 

compra sexe. 
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Mesures per facilitar la conciliació del temps personal, familiar i laboral 

21. Ampliarem l’oferta de places d’escoletes. 

22. Impulsarem la coordinació de xarxes de serveis i activitats per a la conciliació als 

barris, ampliarem diferents espais municipals i descentralitzarem el programa 

“Temps x Tu”. 

23. Impulsarem nous programes de suport  a persones curadores. 

24. Establirem criteris als diferents serveis municipals per reduir les diferències entre 

dones i homes en els usos del temps. 

 

Representativitat, participació i associacionisme 

25. Prestarem suport tècnic, tecnològic i econòmic a l’associacionisme de les dones 

i a l’associacionisme feminista. Inclourem en el Pla Estratègic de Subvencions 

una línia de subvencions específica. 

26. Reforçarem i apoderarem el Consell Municipal de les Dones: 

● Impulsarem mesures i dinàmiques per facilitar la participació activa. 

● Aportarem continguts i temes de de debat que permetin una visió amplia i 

transversal de la ciutat. 

● Inclourem al pressupost una partida econòmica per activitats pròpies del 

Consell. 
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LGTBI+ 

Hem de promoure l’equitat de gènere a la ciutat i per això hem de 

combatre els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere 

i del sexisme. Volem garantir els drets de lesbianes, gais, 

bisexuals, trans* i intersexuals per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i 

la transfòbia i creiem que cal incorporar la mirada de la diversitat 

sexual i de gènere d’una manera transversal per posar fi a 

l’exclusió de les persones amb cossos, identitats, expressions i 

desitjos fora de la norma de gènere. 

Defensarem la diversitat sexual i de gènere de tota discriminació, i 

alhora promourem una ciutat orgullosa i respectuosa amb la 

diversitat sexual i de gènere. 

 

1. Crearem el Consell Municipal LGTBI+, que desenvoluparà les funcions 

següents: 

● Instrument amb funcions d’observatori 

● Seguiment de l’aplicació i execució de la llei autonòmica 

● Disposició d’un tècnic d’atenció amb finestra i telèfon d’atenció de suport 

i/o denúncies 

● Manteniment de la memòria històrica de la lluita del moviment LGTBI+ a 

Palma, visualització de la feina dels pioners i dignificació de la seva memòria 

mitjançant la presència a l'àmbit públic amb nom de carrers, homenatges, etc. 

2. Sensibilitzarem, formarem i informarem totes les persones de l'administració 

local de les necessitats de les persones LGTBI+ i de la lluita per l’eradicació de 

les discriminacions per raons de sexe o gènere. Això és especialment important 

als cossos de seguretat del municipi, ja que gestionen les denúncies pels 

delictes d'odi. 

3. Treballarem pel compliment de la declaració de París 2030. Realitzarem accions 

concretes en matèria d’eradicació de l’estigma VIH. Fomentarem la intervenció 

municipal en campanyes i serveis de suport per a les malalties de transmissió 

sexual. 
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4. Potenciarem xerrades de sensibilització en la matèria des de PalmaEduca: 

incorporarem de forma transversal l'ensenyament de l'educació sexual que 

incorpori la formació sobre els drets sexuals i els drets reproductius i integri la 

diversitat sexual i familiar, amb referents LGTBI+.  

5. Realitzarem campanyes municipals d’informació i de conscienciació i 

visualització de la diversitat d'orientacions i identitats de gènere no normatives. 

6. Realitzarem campanyes que fomentin la denúncia d'agressions LGTBI+ 

fòbiques, i donarem recursos econòmics als col·lectius perquè puguin fer 

campanyes pròpies de denúncia, així com programes d'acompanyament i 

assessorament integral a les víctimes. 

7. Convocarem línies específiques d'ajudes a les entitats sense ànim de lucre de 

Palma que treballen activament pels drets del col·lectiu LGTBI+ des de qualsevol 

àmbit, sigui cultural, juvenil o universitari. 

8. Durem a terme campanyes específiques dins el col·lectiu LGTBI+ de salut 

sexual i prevenció del VIH, tenint en compte que afecten la població en general, 

però no deixant de banda el que ha significat el VIH dins el moviment LGTBI+. 

9.  Posarem damunt la taula els referents de lluita contra l'estigma i el virus. Volem 

que la memòria col·lectiva de la ciutat tingui cura d'aquests activistes i cercarem 

vies per dignificar-ne la memòria. 

10.  Promourem l'eliminació de totes les actituds, normes i pràctiques que generin 

estigma, discriminació i/o tracte diferent per motius de malaltia. El denominat 

SIDA social mata, a hores d'ara, més que el mateix virus. 

11.  Promourem programes d'atenció i suport a la població major i dependent 

LGTBI+ que impedeixin la discriminació, la desatenció o la violència cap a 

aquesta població en tots els àmbits, i especialment en centres de dia i 

residències de majors. 

12. Inclourem la realitat de les dones lesbianes, bisexuals i trans* al pla d'igualtat 

municipal entre homes i dones, i a les polítiques de la dona en general. 

13. Farem de l’Ajuntament de Palma una institució solidària amb totes les persones 

que són perseguides arreu del món per la seva condició sexual. Declararem 

Palma lliure de maltractament LGTBI+. 
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14.  Millorarem els mecanismes existents per a l'estudi i atorgament de la condició 

d'asilat a la ciutat de Palma i l'accés a la protecció subsidiària per motius de 

persecució per orientació sexual o de gènere: Ciutat Refugi. 

 

15. Impulsarem programes de cooperació al desenvolupament que promoguin i 

garanteixin els drets humans de les persones LGTBI+, i denunciarem les 

polítiques i actuacions d'aquells governs que penalitzin o discriminin per motius 

d'orientació sexual i de gènere. 

16. Realitzarem una assistència social pública i gratuïta per a totes aquelles 

persones LGTBI+ que hagin fugit de les seves respectives llars de residència 

com a conseqüència de la discriminació i exclusió per la seva identitat de gènere 

o orientació sexual. Les administracions tenen l'obligació d'oferir tota l'ajuda 

necessària, sigui jurídica o psicològica, beques, etc. 

17. Plantejarem incentius a empreses públiques i privades per la inserció laboral de 

dones i homes trans* o amb identitats no normatives. 

18. Establirem l'obligatorietat d'una perspectiva LGTBI+ en convenis col·lectius i en 

plans d'igualtat en les empreses, siguin públiques o privades. 

19.  Promourem i donarem suport, mitjançant ajudes, a la creació i difusió de la 

cultura de temàtica LGTBI+, així com dels estudis LGTBI+ que tinguin en compte 

els efectes de les discriminacions múltiples. 

20. Dotarem les biblioteques municipals i als arxius amb fons bibliogràfics 

relacionats amb l'homosexualitat, la bisexualitat i la trans* des d'actituds de 

respecte i no discriminació. 
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NOVA CIUTADANIA I INTERCULTURALITAT 

Palma és ciutat d’acollida. Els barris i la ciutat són el primer espai 

d’inclusió, relació i convivència. Malgrat les limitacions en les lleis 

estatals d’estrangeria és des de les polítiques municipals que 

podem aconseguir avançar per eliminar els obstacles que dificulten 

el ple exercici de la ciutadania. Volem ser una ciutat inclusiva i 

diversa que lluita per la no discriminació i per això hem de reforçar 

els serveis municipals i la seva capacitat per gestionar la diversitat 

de Palma.   

 

1. Reforçarem els projectes i les accions d’acollida de la nova ciutadania que reforcin 

el coneixement i el vincle amb Palma i amb l’Ajuntament. 

2. Treballarem en proximitat, inclourem la perspectiva intercultural en plans i projectes 

de barri, impulsarem espais de relació i convivència, generarem oportunitats i 

reduirem les desigualtats. 

3. Reorganitzarem els serveis i projectes existents per a l’aprenentatge de llengües i 

crearem més opcions i més diverses perquè tothom hi pugui accedir. El català ha de 

ser llengua de cohesió i inclusió. 

4. Impulsarem la participació de la nova ciutadania en els espais consultius i de presa 

de decisió, especialment mitjançant el Consell Municipal per a la Convivència de les 

Cultures. 

5. Donarem valor a l’aportació de les diferents cultures. Consolidarem programes 

d’activitats per donar-los visibilitat. Reforçarem el reconeixement de les que han 

estat sotmeses i invisibilitzades pels colonialismes. 

6. Ampliarem les activitats i projectes que facilitin el coneixement, la interacció i la 

convivència entre les cultures. 

7. Ampliarem l’oferta d’activitats informatives, formatives i tallers de capacitació i 

apoderament, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de persones 

migrades. 

8. Obrirem una línia de subvencions per a projectes i activitats que reforcin el 

coneixement de Palma, dels drets i deures de la ciutadania, dels serveis municipals 

i el coneixement de les llengües, especialment del català. 
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9. Desenvoluparem una línia de subvencions a associacions i entitats ciutadanes de 

caràcter general per a projectes que fomentin la interacció i la convivència 

intercultural als barris. 

10. Combatrem les discriminacions, el racisme i la xenofòbia. Reforçarem les iniciatives 

per detectar-les i fer-les visibles. Donarem suport a les víctimes i oferirem atenció de 

qualitat i accessible. Mantindrem el projecte #StopRacisme Palma i donarem 

continuïtat i reforçarem el Protocol de Coordinació aprovat aquesta legislatura. 

11. Treballarem per identificar i eliminar barreres que impedeixen l’accés a 

determinades prestacions a les persones migrades. 

12. Reforçarem la formació en competència intercultural del personal municipal i la 

formació orientada a detectar i prevenir les discriminacions, el racisme i la 

xenofòbia. 

13. Incrementarem la formació dels agents socials i de la ciutadania. 

14. Donarem eines i formació a les persones migrades perquè puguin participar i tenir 

veu en els assumptes municipals i en els diferents òrgans de participació en igualtat 

de condicions. Establirem mecanismes per garantir-ho.  
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PALMA, CIUTAT REFUGI 

El món viu la pitjor crisi humanitària de la història recent. Cada dia, 

milers de persones fugen de casa seva a la recerca d’un lloc segur i 

moltes arriben a Europa per buscar protecció. Els estats són els que 

decideixen sobre l’asil, però són les ciutats les que donen recer i les 

que garanteixen la convivència quotidiana d’idees, cultures i 

religions diferents. 

 

 

1. Davant la crisi humanitària mantindrem el posicionament clar de Palma com a ciutat 

d’acollida. Volem acollir, posarem la ciutat a disposició de les persones refugiades. 

2. Impulsarem un protocol entre institucions per permetre l’arribada de vaixells de 

salvament humanitari. 

3. Col·laborarem amb l’aportació de mitjans i recursos a les entitats d’ajut humanitari i 

vaixells de salvament. 

4. Crearem xarxes amb altres ciutats per denunciar públicament aquesta crisi 

humanitària i fer un front comú davant la inoperància de la Unió Europea i els estats 

membres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

COOPERACIÓ I AJUDA AL DESENVOLUPAMENT 

Conjuntament amb la ciutadania, ens volem sumar a la comunitat 

internacional en el compromís per construir un món més just i 

solidari, i treballar per garantir l'accés als drets fonamentals i al lliure 

desenvolupament de les persones i els pobles d'arreu del món. 

Treballem en l’àmbit de la solidaritat i la cooperació, així com altres 

sectors interessats, a fi de coordinar actuacions encaminades a la 

defensa de la justícia social, el benviure dels pobles, els drets 

humans i la pau. 

 

1. Donarem impuls perquè la contribució de Palma al desenvolupament humà 

sostenible impregni les polítiques municipals. Incorporarem l’Agenda 2030. Tots els 

departaments, empreses i organismes municipals treballaran alineats amb els 

Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

2. Incrementarem progressivament la inversió i les ajudes per dur a terme projectes de 

cooperació, d’ajuda humanitària i emergències i d’educació per al desenvolupament, 

avançant cap el 0,7% del pressupost. 

3. Impulsarem altres modalitats de cooperació: cooperació tècnica, intercanvi de bones 

pràctiques i agermanaments. 

4. Gestionarem l’ajut internacional amb criteris d’eficàcia i mantendrem la col·laboració 

amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Els fons que destini l’Ajuntament 

de Palma tindran un enfocament territorial, descentralitzador i de desenvolupament 

local de les comunitats destinatàries. Perspectiva de gènere i DDHH. 

5. Establirem aliances amb el comerç just local. 
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EDUCACIÓ 

Volem actuar perquè l'oferta educativa s'adeqüi a les necessitats de 

la ciutat, corregirem els desequilibris territorials i les desigualtats 

socials, reforçarem la xarxa pública i contribuirem a la millora del 

sistema educatiu. Les desigualtats socials entre els infants es fan 

paleses, en l’àmbit escolar, no només en els resultats educatius, 

sinó també en les dificultats per accedir als serveis i recursos 

necessaris. Cal assegurar una escolarització equitativa i garantir la 

igualtat d’oportunitats, més que mai, durant la infància. 

 

1. Consolidarem i ampliarem la xarxa actual d’escoletes 0-3. 

2. Augmentarem el pressupost per a la millora de les infraestructures dels 

equipaments escolars. 

3. Realitzarem la cessió de solars municipals i infraestructures per a la construcció 

de centres. 

4. Potenciarem que a tots els barris hi hagi oferta diversa d’escoletes matineres, 

menjadors escolars i activitats extraescolars de qualitat i que facilitin la 

conciliació. 

5. Ampliarem i dinamitzarem el projecte de camins escolars. 

6. Col·laborarem en la zonificació escolar de la Conselleria d’Educació. 

7. Reforçarem l’activitat del Consell Escolar Municipal. 

8. Potenciarem la figura del representant municipal als Consells Escolars. 

9. Reforçarem el Pla Municipal de la Infància i el segell de Ciutat Amiga de la 

Infància. 

10. Col·laborarem amb les famílies per garantir l’accés a una educació equitativa. 

Donarem suport per compensar les desigualtats mitjançant beques de menjador 

i dotació de material escolar. 

11. Col·laborarem en la prevenció de l’abandonament escolar prematur i la 

prevenció de l’absentisme. 
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12. Consensuarem mapes escolars específics d’ensenyament artístic, formació 

d’adults, ensenyament d’idiomes i formació professional. 

13. Impulsarem i reorganitzarem l’oferta d’educació complementària actual, recollida 

en el Programa Palma Educa, prioritzant les activitats que contribueixin a 

reforçar els valors de ciutadania, a conèixer i reconèixer la ciutat i el barri i a 

potenciar la creativitat i la participació. 

14. Crearem una línia de subvencions per a l’accés a l’educació musical de l’escola 

municipal. 

15. Impulsarem accions decidides als barris més vulnerables i amb majors dèficits 

en els nivells d’instrucció: prioritzarem els equipaments i els serveis socio-

educatius i culturals: programes formatius a diferents franges d’edat, 

biblioteques, etc. 

16. Planificarem el model de ciutat educativa que volem per els ciutadans de forma 

participativa i plural. 

17. Fomentarem les ajudes per a materials didàctics, reutilització de llibres, llicències 

digitals, etc. 

18. Planificarem mesures i possibilitats de treball cooperatiu amb joves 

(dinamitzadors, casals de barri, informadors...). 

19. Planificarem mesures per al control del consum nociu dels joves (venda il·legal, 

sales de joc properes als instituts, etc.). 

20. Dotarem el servei de Policies Tutors coordinats amb els centres educatius dels 

barris amb més necessitats. 

21. Revisarem les instal·lacions educatives per controlar les edificacions amb 

fibrociment. 

 

Impulsarem oferta educativa a totes les etapes de la vida de les persones 

22. Reforçarem el programa d’educació de persones adultes i l’ajustarem a les 

necessitats de la ciutadania, prioritzant els barris més vulnerables. 

23. Crearem una plataforma formativa en línia, també amb continguts oberts. 
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24. Inclourem formació en TIC’s per a totes les edats. 

25. Coordinarem l’oferta formativa de l’Ajuntament per a totes les edats. 

26. Realitzarem una guia de serveis per a la difusió de l’escola d’adults municipal. 

27. Seguirem organitzant cicles de la Universitat Oberta de Majors als barris i pobles 

de Palma, i els farem arribar a més barris.   
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BENESTAR I DRETS SOCIALS 

Els serveis socials han de generar segones oportunitats, per això 

apostam per uns serveis reals, propers a la ciutadania i que 

responguin a les necessitats que tenen les i els habitants de Palma. 

Hem d’impulsar mesures immediates que es plantegin com a horitzó 

una ciutat on les persones tinguin garantits els drets bàsics per a 

una vida digna. La nostra prioritat són les persones i l’objectiu és  

tenir un serveis socials públics, de qualitat, universals i inclusius que 

garanteixin el benestar de totes i tots sense distinció de raça, sexe o 

religió. 

 

1. Fomentarem la concertació de serveis a entitats sense ànim de lucre. 

2. Inclourem les clàusules socials per a la realització de contractes públics. 

Potenciarem la Comissió de Seguiment de les Clàusules Socials de 

l’Ajuntament. 

3. Crearem comissions de feina de tècnics d’administració i tècnics de benestar 

social amb l’objectiu de prioritzar la qualitat sobre el preu. 

4. Augmentarem el seguiment de qualitat dels contractes externs i incorporarem 

l’avaluació de treballadors i usuaris dels serveis. 

5. Realitzarem una aportació anual a la Taula del Tercer Sector per al 

desenvolupament d’accions en l’àmbit de l’acció social i per al foment de la 

solidaritat, la inclusió i la cohesió social a la ciutat. 

6. Estudiarem incloure el tercer sector com a beneficiaris dels treballadors de 

programes d’ocupació (visibles, joves qualificats...). 

7. Establirem convocatòries plurianuals de subvencions per a actuacions socials 

gestionades per entitats socials, com la convocatòria d’Interès Social. 

Fomentarem els projectes socials gestionats per entitats socials i del tercer 

sector, ja sigui mitjançant subvencions o concerts socials. 

8. Continuarem amb el canvi de model actiu i a prop de les persones que garanteixi 

la cobertura de les necessitats bàsiques. 
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9. Continuarem ampliant la xarxa municipal de centres de serveis socials bàsics. 

10. Organitzarem els serveis socials cap a un model de finestres úniques de 

prestacions. 

11. Descentralitzarem altres serveis d’atenció a les persones per acompanyar els 

serveis socials: Palma Activa, Participació ciutadana... 

12. Apostarem per iniciatives comunitàries que ajudin els barris més degradats 

físicament a resoldre situacions comunes d’habitatge, per prevenir que els barris 

tenguin encara més necessitats socials. 

13. Crearem el servei d’atenció social 24 hores: Oficina d'emergència ciutadana per 

atendre situacions d'emergència que es puguin presentar: pobresa energètica, 

casos de desnutrició, situacions derivades de catàstrofes (incendis, lesions a 

edificacions...), accidents, etc. 

14. Donarem visibilitat als serveis socials mitjançant els casos d’èxit (per exemple, 

amb unes jornades). 

15. Signarem un pacte polític per al treball comunitari mitjançant un pla d’acció 

comunitària de ciutat. 

16. Crearem un catàleg de serveis estables com a recurs per al treball comunitari. 

17. Mantendrem el compromís amb segell de Ciutat Amiga de la Infància. 

18. Treballarem per implantar, als barris, els Centres de Dia socioeducatius per a 

Infants, i els destinarem especialment a infants en risc d’exclusió social. 

19. Impulsarem polítiques socioeducatives inclusives i innovadores per als 

adolescents en risc d’exclusió social i per a les seves famílies. 

20. Elaborarem el Pla Municipal de prevenció de d’addiccions. 

21. Finalitzarem el desmantellament del poblat de Son Riera. 

22. Impulsarem un Pla Municipal pel Repte Demogràfic on es proposin mesures per 

pal·liar la solitud en la segona i tercera edat, treballarem l’arribada de la nova 

població, les noves formes de cohabitació i l’envelliment, entre d’altres. 
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Treballadors i professionals dels serveis socials 

23. Promourem iniciatives de flexibilitat horària per garantir el treball comunitari. 

24. Mantendrem la inversió feta, la qual cosa donarà estabilitat als programes que 

estan en marxa, especialment els que tenen bons resultats i funcionen. 

25. Impulsarem l’estabilitat  laboral de les treballadores i els treballadors de l’àmbit 

dels serveis socials per poder donar continuïtat als programes i a la feina que 

duen a terme amb les persones. La manca d’estabilitat laboral suposa que les 

persones usuàries hagin de canviar de professional de referència massa sovint, 

la qual cosa perjudica greument la prestació del servei, l’atenció i, en definitiva, 

empitjora la qualitat de vida de les persones. 

26. Augmentarem els recursos humans per atendre correctament l’increment del 

nombre d’usuaris dels serveis socials. 

27. Treballarem per seguir amb la municipalització de serveis en la mesura que sigui 

possible. 

28. Fomentarem la formació dels treballadors i treballadores de les àrees de 

contractació en temes que facin referència al gènere i al benestar social. 

29. Augmentarem i potenciarem la coordinació municipal entre àrees. 

30. Potenciarem la formació de càrrecs de direcció en la llei de contractes, llei del 

voluntariat, i en el coneixement del que és el tercer sector. 
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HABITATGE 

El dret a l’habitatge és fonamental per a al programa de MÉS per 

Palma, per això a l’Ajuntament de Palma ha de treballar 

intensament per implementar una política d’habitatge que no 

solament doni resposta a la situació d’emergència de l’habitatge 

viscuda els darrers anys, sinó que sigui preventiva i al mateix 

temps innovadora, per tal d’afrontar el futur del dret a l’habitatge a 

la ciutat. La proposta política municipal d’Habitatge actua des de 

diferents àmbits per, en definitiva, impulsar mesures que 

protegeixin els drets de la ciutadania en l’àmbit de l’habitatge per 

aconseguir una societat més justa. 

 

1. Incrementarem les ajudes a la rehabilitació privada, atorgades principalment als 

barris de rendes més baixes, i les condicionarem al manteniment de la propietat 

o al lloguer per preus taxats. 

2. Plantejarem augmentar la quota mitjana de l’IBI un 50% als habitatges buits 

(més de dos anys sense habitar) i augmentarem la quota mitjana de l’IBI en un 

25% als habitatges no principals, on no hi ha cap empadronament. 

3. Treballarem per a garantir i assegurar un allotjament digne per a totes les 

persones, siguin les que siguin les seves condicions socials, econòmiques o de 

salut, especialment el dret al reallotjament de les persones desnonades per 

causes sobrevingudes. 

4. Seguirem impulsant ajudes econòmiques per a l’accés a l’habitatge per a joves. 

5. Apostarem més per polítiques de rehabilitació d’habitatges que pel creixement 

urbanístic. 

6. Adoptarem la proposta de Joves arquitectes de Mallorca i el teixit associatiu ha 

dissenyat per a Son Busquets. 

7. Continuarem la rehabilitació de l'antiga presó. 

8. Incrementarem el parc d'habitatge públic. 

9. Fomentarem el cooperativisme residencial. 
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10. Encarirem l'IBI a les segones residències i als habitatges buits. 

11. Augmentarem volumetries a algunes àrees (a canvi de cedir espai per a 

habitatge social). 

12. En totes les noves promocions, el 30% dels habitatges haurà de tenir un preu 

entre el preu de mercat i el preu de l'habitatge protegit (seguint l’experiència de 

Barcelona). 

13. Treballarem per la sobirania alimentària, energètica i de recursos d'edificació. 

Disseny amb materials Km 0. 

14. Augmentarem les ajudes per al lloguer a la joventut, especialment l’atenció als 

joves sense xarxa familiar. 

15. Impulsarem ajudes dirigides a la joventut per facilitar la primera emancipació de 

la llar familiar.   

16. Crearem la borsa de bons llogaters. L’objectiu de la borsa contribuirà a no 

estigmatitzar els joves a l’hora d’accedir a un habitatge. La borsa serà requisit 

per a l’obtenció d’ajudes per part del llogater o per optar a la reducció de l’IBI per 

part de la propietat. 

17. A través del servei de joventut, crearem i dinamitzarem la borsa d’habitacions de 

lloguer a pisos joves. 

18. Treballarem perquè a les promocions d’habitatge públic que es desenvolupin a 

Palma hi hagi una reserva d’habitatge destinats a la joventut. 

19. Impulsarem la col·laboració entre els departaments d’urbanisme i joventut per a 

la creació d’habitatge públic dirigit a joves i de gestió comunitària. 

20. Elaborarem guies informatives de mesures destinades a les persones i famílies 

amb risc de perdre l’habitatge habitual adquirit amb un préstec hipotecari i a les 

persones i famílies amb risc de perdre l’habitatge habitual de lloguer en l’àmbit 

del servei d’acompanyament establert a la Llei d’habitatge. 

21. Impulsarem i difondrem nous models d’accés a l’habitatge com la dació d’ús, la 

masoveria urbana o la cooperativa de propietaris. 

22. Treballarem per limitar els preus de lloguer d’habitatge lliure, tal com fan altres 

ciutats com Brussel·les o Berlín. 

23. Millorarem el manteniment del parc d'habitatges municipal.  
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Incentius als bons arrendataris 

24. Fomentarem contractes de llarga durada, amb una desgravació progressiva 

sobre les rendes que rep el propietari. 

25. Fomentarem lloguers assequibles, amb un descompte del 75% de l’IBI als 

propietaris que els apliquin. 

26. Fomentarem lloguers assequibles, amb unes taxes de lloguer del 10%, front al 

21% de la resta de contractes dels propietaris que els apliquin. 

27. Fomentarem lloguers assequibles, amb una deducció del 30% de l’IRPF als 

propietaris que els apliquin. 

28. Aplicarem deduccions especials als llogaters que pertanyen als grups més 

vulnerables. 

29. Reduirem l’IBI als propietaris que tenguin com a llogaters menors de 30 anys 

amb preus assequibles. 

 

Execució d’habitatges assequibles en noves promocions 

30. Destinarem 2 de cada 3 habitatges de les noves construccions de més de 

5.000m2 a protecció oficial, on el preu de lloguer no excedeixi els 5€ nets per 

m2. 

 

Mesures contra la gentrificació 

31. Incrementarem en un 50% les plusvàlues de les compra - vendes als sectors on 

s’ha duit a terme una inversió pública en espai públic i equipament, destinades a 

polítiques d’habitatge assequible, i prioritzarem les actuacions dins el sector, 

barri o districte. 

32. Valorarem limitar la compra d’habitatge als residents que duen empadronats 

més de 10 anys. 
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33. Estudiarem augmentar la quota de l’IBI en un 50% i bonificarem els residents en 

un 50%. Mantindrem la quota de l’IBI com una de les més baixes de l’Estat. 

 

Mesures de finançament 

34. Fixarem una inversió mínima anual en polítiques d’habitatge, segons les 

necessitats previstes al corresponent Pla d’Habitatge Municipal o 

Supramunicipal, per equiparar les polítiques d’habitatge a les de Sanitat o 

Educació. 

35. Totes les noves mesures recordatòries tendran com a objectiu finalista la 

inversió en polítiques d’habitatge. 

 

Mesures per la regulació dels desnonaments 

36. Treballarem perquè abans d’iniciar-se l’expedient de desnonament o de casos 

d’impagament es notifiqui a Benestar Social o l’Oficina Antidesnonaments, per 

tal que proposi un procés de conciliació o donar ajudes a la família afectada, una 

vegada estudiat el cas. 

37. Valorarem la proposta que els majors de 65 anys o les persones amb més d’un 

60% de discapacitat que duen més de 15 anys residint en un habitatge, no hagin 

de poder ser desnonades de casa seva, com a Portugal. 

38. Plantejarem accions contra l’assetjament immobiliari amb mesures 

sancionadores. 

 

Mesures urbanístiques 

39. Augmentarem les densitats residencials en base als criteris d’urbanisme 

sostenible, per tal de garantir la densitat mínima per fomentar l’urbanisme de 

proximitat, la mescla d’usos, la ciutat compacta. Tot augment de densitat es 

destinarà a les diferents modalitats d’habitatge assequible que justifiquin la 

corresponent memòria social (habitatge de protecció oficial, habitatge 

cooperatiu, habitatge dotacional...). 
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40. Equipararem les necessitats d’habitatge públic al mateix nivell que els 

equipaments sanitaris, docents o assistencials, tal i com recull el Decret Llei 

1/2018. Entre les accions permeses destacarem la qualificació directa com a 

habitatge públic en sòl urbà o urbanitzable i la classificació i expropiació directa 

com a habitatge públic en sòl rústic, en les trames urbanes inacabades. 
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ECONOMIA, COMERÇ I OCUPACIÓ 

La situació laboral de la ciutat té una dificultat significativa, l’accés 

a una ocupació de qualitat i digna ha de ser l’eix conceptual per a 

possibilitar el benestar i el desenvolupament social, per tant, 

l’ocupació és condició necessària per parlar d’una ciutat justa i 

equilibrada. D’altra banda, les economies verdes i sostenibles 

poden esdevenir una important generació d’ocupació, la qual cosa 

implica una vinculació amb el territori. Hem de recuperar la 

iniciativa pública en polítiques actives d’ocupació com a garantia 

d’igualtat d’oportunitats. Impulsar l’economia justa i social. 

 

Economia Social i Solidària 

1. Impulsarem un nou acord d’economia verda per a Palma (“Green New Deal”) 

dins el marc de l’Agenda 2030. 

2. Crearem un centre comercial obert dinamitzant el comerç de diferents carrers i 

l’estructuració de les tendes als barris i fomentant el petit comerç. 

3. Donarem un fort impuls a les clàusules socials en els concursos de les 

administracions públiques, com ja s’ha començat a fer aquesta legislatura. 

4. Farem de Palma un referent per a empreses socialment compromeses a través 

del desenvolupament del Pacte Municipal per l’Economia Social. 

5. Crearem una regidoria específica de programació del desenvolupament 

econòmic i de la sostenibilitat. 

6. Realitzarem campanyes de conscienciació sobre els aspectes negatius del 

consumisme i el capitalisme salvatge. 

7. Donarem suport a les entitats i iniciatives que promouen l’economia social i 

solidària i les ajudarem a donar visibilitat a aquesta economia entre la ciutadania, 

a través de la sensibilització i la formació. 

8. Fomentarem en les administracions la utilització de serveis i productes inspirats 

en els principis del comerç responsable, les finances ètiques, l’economia local, 

social i solidària i l’economia circular. 
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9. Desenvoluparem el projecte “laboratori ciutadà” a les galeries de la Plaça Major. 

Aquest laboratori treballarà per la dinamització social de la ciutat i per impulsar 

projectes vinculats al món del coneixement i l’economia col·laborativa a nivell 

local (“Palma Lab”). 

10. Posarem en marxa programes d’acompanyament sociolaboral que donin una 

resposta real a les necessitats de la ciutadania. 

11. Formarem els treballadors públics en economia social i solidària. 

12. Potenciarem serveis de suport a creació i consolidació d’E.I. 

13. Ens comprometrem a donar continuïtat al Pla Director d’Economia Social 2018-

2022 i a millorar-ne el seguiment a través del Consell de l’Economia Social i el 

Cooperativisme de les Illes Balears. 

14.  Impulsarem l’economia social des de les agències i departaments de promoció 

econòmica insulars i municipals, elaborant un pla municipal d’impuls a 

l’economia social amb mesures de suport a iniciatives d’emprenedoria social, 

empreses i xarxes, de sensibilització i visualització del sector i de formació. 

15. Explorarem la possibilitat d’establir ajudes per al pagament de l’IBI de les 

empreses de l’economia social. 

16. Crearem un espai d’economies transformadores com a equipament de 

referència per a la visibilitat pública i la promoció de l’economia social i 

l’economia circular. 

17. Donarem suport a l’organització de fires del mercat social. 

18. Reconeixerem la xarxa de les entitats d’economia solidària com un agent de 

l’economia social que sigui inclòs en el Pla de Director. 

19. Potenciarem i recolzarem campanyes de sensibilització sobre economia social i 

solidària. 

20. Realitzarem un estudi per a la implementació de la moneda social. 

 

Treballar per un comerç de proximitat i just 

21. Crearem línies d’ajudes a la consolidació empresarial i al foment de 

l’emprenedoria productiva. 
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22. Consolidarem la política de contenció de grans centres comercials. A Palma, el 

petit comerç ha de ser el protagonista. 

23. Potenciarem l’accés dels ciutadans al centre de la ciutat, amb l’objectiu d’afavorir 

el petit comerç. 

24.  Seguirem donant suport als processos d’especialització del comerç local, així 

com a la creació de xarxes locals de petit comerç. 

25. Potenciarem el paper del comerç local i l’artesania en el foment de les activitats 

productives. 

26. Impulsarem les associacions de comerciants i empresaris locals, i afavorirem la 

creació de noves associacions per treballar conjuntament i fomentar el comerç 

local i de proximitat. 

27. Posarem en funcionament un programa per reconduir la venda que es troba fora 

de regulació d’una manera integral, proporcionant als venedors i venedores una 

atenció integral i transversal (atenció sociolaboral, formació, etc...). 

28. Assumirem les competències de Mercapalma i els mercats municipals. 

29. Impulsarem el comerç just i la seva difusió. 

30. Realitzarem campanyes actives de promoció del petit comerç. 

31. Impulsarem que, sempre que sigui possible, els comerços tinguin guals laborals i 

no permanents. 

32. Establirem aliances amb el comerç just local. 

33. Treballarem per a reduir al màxim les obres al centre de la ciutat en temporada 

alta. 

34. Seguirem impulsant i ampliarem les ajudes directes al petit comerç impulsades 

aquesta legislatura.  

 

Fomentar l’ocupació 

35. Impulsarem Polítiques Actives d’Ocupació (PAO) municipals ajustades a les 

realitats sociolaborals de les barriades i pobles de Palma i a les necessitats de 

les empreses palmesanes. 
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36. Elaborarem un pla de lluita contra l’atur orientant cap als sectors emergents, com 

la rehabilitació energètica urbana, la prevenció i gestió de residus, el 

recolzament al petit comerç i de proximitat, l’economia de cures, el foment de la 

industria local, el treball juvenil i femení i el foment de l’economia cooperativa i 

social. 

37. Atraurem de forma activa la inversió estrangera amb criteris de responsabilitat 

social. 

38. Simplificarem la tramitació administrativa per a facilitar la creació d’empreses, 

especialment cooperatives i petites empreses. 

39. Atorgarem un estatus especial a empreses d’interès socioeconòmic, tecnològic 

amb interès social o intensives de treball amb avantatges en la seva relació amb 

l’Ajuntament (reducció de taxes...) . 

40. Promourem espais d’assessorament i orientació per al desenvolupament 

d’activitats productives a les barriades. 

41. Treballarem per fer de Palma una ciutat a favor del treball digne. 

42. Sol·licitarem la participació de l’OIT per a l’Estat espanyol. 

43. Treballarem per la igualtat en el món laboral i empresarial, per eliminar les 

desigualtats de gènere. 

44. Establirem relacions de col·laboració amb entitats del 3r sector per fomentar 

l’ocupació en el sector. 

45. Fomentarem les empreses d’inserció amb subvencions per al manteniment dels 

llocs de treball i per a tècnics de producció i acompanyament. 

46. Potenciarem serveis de suport a creació i consolidació d’E.I. 

 

Agència local PALMA ACTIVA 

47. Des de Palma Activa treballarem per acordar, amb els interlocutors socials i 

econòmics de la ciutat, un programa d’actuacions durant la legislatura municipal 

per a aquest objectiu. 

48. Apostarem per la formació que aporti valor. 
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49. Identificarem les necessitats formatives del teixit local i proporcionarem plans de 

formació d’acord amb les necessitats manifestades pels actors locals. 

50. Impulsarem un programa d’intermediació empresarial específic per a petites i 

mitjanes empreses del municipi. Així doncs, Palma Activa passarà a ser un 

agent actiu en la dinamització d’ofertes de treball en el teixit empresarial local, i 

es dirigirà a les persones més vulnerables. 

51. Ens comprometrem amb els i les emprenedores, així com amb les empreses 

locals. 

52. Crearem un servei d’assessorament per tal d’evitar tancar el petit comerç quan 

hi hagi possibilitats de transformar-lo en petites cooperatives. 

53. Impulsarem nous model de negoci a la ciutat basats en l’economia social. 

54. Ajustarem l’oferta de formació laboral i l’emprenedoria a les necessitats de les 

persones. 

55. Introduirem la perspectiva juvenil al servei d’ocupació Palma Activa mitjançant la 

incorporació al dispositiu d’ocupació de professionals en matèria de joventut. 

56. Impulsarem un servei d’orientació d’ocupació específic per a la joventut 

coordinat entre el servei d’orientació de Palma Activa i el programa d’Espais 

Joves. 

57. Apostarem per les llançadores d’ocupació a Palma Activa. Aquests programes 

dirigits a joves permeten el desenvolupament de competències transversals i 

obtenir uns molt bons resultats d’ocupació. 

58. Impulsarem la formació en economia social, solidària i ecològicament sostenible. 

59. Augmentarem la coordinació entre Benestar Social i Palma Activa per tal d'oferir 

segones oportunitats als col·lectius més desfavorits. Aquesta coordinació s'haurà 

de traduir en una especial atenció des de Palma Activa als col·lectius esmentats. 

60. Ampliarem la presència de Palma Activa a les barriades de Palma i en 

descentralitzarem els serveis. 
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Treballar per un turisme de qualitat 

61. Seguirem treballant per regular el lloguer turístic per a una bona convivència i 

equilibri econòmic. Farem incidència en els nuclis tradicionals, com per exemple 

el Molinar i son Espanyolet per a garantir una millor convivència. 

62. Reduirem el nombre de creuers. 

63. Impulsarem la cultura a s’Arenal com una estratègia més per combatre el 

turisme d’excessos. Farem un concurs per a la creació d’un espai museístic amb 

una col·lecció de prestigi. 

64.  Plantejarem una estratègia de col·laboració per prevenir la violència sexual en 

els contextos d’oci nocturn, així oferirem Palma com destí turístic lliure 

d’agressions sexistes (basat en el projecte europeu Stop SV). 

65. Impulsarem esdeveniments gastronòmics d’alt nivell amb la implicació dels 

restauradors. Divulgarem i potenciarem la gastronomia autòctona i de qualitat 

amb la intenció de convertir Palma en un referent de tota la Mediterrània en 

aquesta matèria. 

66. Fomentarem la senyalització del patrimoni cultural de Palma amb panells en 

diferents llengües. 

67. Impulsarem targetes turístiques interactives, aplicacions de mòbil i audioguies 

vinculades als circuits patrimonials per informar els turistes sobre el patrimoni 

material i immaterial de la ciutat. 

68. Seguirem potenciant un model que ens permeti millorar en la diversificació 

turística. Fomentarem noves vetes de mercat d’activitat turística sostenible: 

turisme patrimonial, cultural, gastronòmic, accessible, de congressos, esportiu, 

de salut, etc. 

69. Seguirem treballant en la reorientació del model turístic cap a la qualitat per 

damunt la quantitat. 

70. Fomentarem el turisme cultural com a eix vertebrador de les activitats 

econòmiques del turisme de Palma. 

71. Posarem en valor el patrimoni artístic, arquitectònic, cultural, gastronòmic i 

natural de la ciutat. 

72. Farem polítiques actives per a la desestacionalització turística. 
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73. Promourem un turisme local sostenible. 

74. Fomentarem el treball digne en el sector turístic. 

75. Crearem una normativa per a regular els “free tours”. 

76. Realitzarem un estudi de l’impacte de l’activitat turística a les zones madures on 

es comparteixen usos residencials i turístics, i establirem procediments de 

participació ciutadana per a la identificació dels problemes de compatibilitat entre 

els dos usos. 
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INFÀNCIA I JOVENTUT 

Les propostes d’infància i joventut s’han recollit de forma 

transversal al llarg del programa, tot i que consideram que hem de 

crear un espai específic per la importància que mereixen les 

polítiques públiques que fan referència a aquest sector. 

 

Infància 

1. Continuarem en la lluita pel drets dels infants. 

2. Impulsarem un model urbanístic que dissenyi una ciutat per als nins i nines i 

les seves necessitats. 

3. Impulsarem un model de mobilitat que garanteixi que les famílies i menors 

puguin fer ús del transport públic, dels aparcaments públics... 

4. Potenciarem l’oferta d’escolarització de 0 a 3 anys. 

5. Potenciarem un pla municipal per a la conciliació de la vida personal i 

familiar. 

6. Continuarem reforçant espais de participació infantil, com el Consell 

Municipal de la Infància. 

 

7. Mantindrem i difondrem el segell que ens ha atorgat UNICEF com a Ciutat 

Amiga de la Infància. 

8. Desenvoluparem el Pla municipal de la infància aprovat aquesta legislatura. 

9. Delimitarem als parcs infantils una zona específica només per a infants de 0 

a 3 anys. 

 

Joventut 

10. Repensarem el model del servei de joventut amb l’objectiu d’augmentar-ne 

l’eficiència per arribar a tota la forquilla generacional de l’àrea (12 - 30 anys). 
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11. Augmentarem els programes preventius comunitaris adreçats als infants i als 

joves. 

12. Impulsarem la coordinació de totes les regidories en matèria de joventut. 

13. Augmentarem de forma progressiva el pressupost de l’àrea de joventut de 

Palma. 

 

Emancipació i Habitatge 

14. Reduirem l’IBI a propietaris que tinguin com a llogaters menors de 30 anys 

amb preus assequibles. 

15. Augmentarem les ajudes per al lloguer a la joventut, amb especial atenció als 

joves sense xarxa familiar. 

16. Impulsarem ajudes dirigides a la joventut per facilitar la primera emancipació 

de la llar familiar. 

17. Crearem la borsa de bons llogaters, amb l’objectiu de contribuir a no 

estigmatitzar els joves a l’hora d’accedir a un habitatge. La borsa serà requisit 

per a l’obtenció d’ajudes per part del llogater o per optar a la reducció de l’IBI 

per part de la propietat. 

18. A través del servei de joventut, crearem i dinamitzarem la borsa d’habitacions 

de lloguer a pisos joves. 

19. Treballarem perquè a les promocions d’habitatge públic que es desenvolupin 

a Palma hi hagi una reserva d’habitatge destinada a la joventut. 

20. Impulsarem la col·laboració entre els departaments d’Urbanisme i Joventut 

per a la creació d’habitatge públic dirigit a joves, de gestió comunitària. 

21. Fomentarem noves formes d’accés a l’habitatge, com la cessió de sòl o la 

masoveria urbana. 

 

Treball 
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22. Introduirem la perspectiva juvenil al servei d’ocupació Palma Activa 

mitjançant la incorporació al dispositiu d’ocupació professional en matèria de 

joventut. 

23. Establirem relacions de col·laboració amb entitats del 3r sector per fomentar 

l’ocupació. 

24. Impulsarem un servei d’orientació d’ocupació específic per a la joventut 

coordinat entre el servei d’orientació de Palma Activa i el programa d’Espais 

Joves. 

25. Apostarem per a les llançadores d’ocupació a Palma Activa. Aquests 

programes dirigits a joves permeten el desenvolupament de competències 

transversals i obtenen uns molt bons resultats d’ocupació. 

 

Feminismes i LGTBI+ 

26. Amb la col·laboració del servei d’igualtat, impulsarem campanyes, projectes, 

jornades i accions per a la visualització de referents LGTBI+ i feministes entre 

la joventut. 

27. Establirem un pla de formació al servei DINAMO dirigit als joves en matèria 

de gènere, igualtat, relacions i masculinitats no tòxiques. 

28. Exigirem que els professionals de joventut de l’Ajuntament tenguin formació 

en matèria de gènere. 

29. Continuarem amb la campanya NO I PUNT, amb especial impuls als centres 

educatius. 

 

Mobilitat 

30. Treballarem per apropar els carrils bici i el servei BICIPALMA als centres 

educatius de la ciutat. 

31. Impulsarem un preu jove per al servei de bus de 17 a 30 anys. 

32. Millorarem les freqüències d’inici i final de jornada dels pobles de Palma per 

facilitar la mobilitat dels residents. 
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Cultura 

33. Seguirem augmentant els espais dedicats a la cultura (bucs d’assaigs, tallers 

de creació, fàbrica de Can Ribas) i en facilitarem l’accés i l’ús per part de la 

joventut. 

34. Establirem un preu jove fins als 30 anys a les activitats que s’impulsin des del 

departament o espais municipals. 

35. Crearem una categoria per a creacions literàries d’autories joves als premis 

Ciutat de Palma. 

36. Impulsarem ajudes per a la creació per a artistes joves. 

 

Participació 

37. Impulsarem i dotarem de pressupost el primer Pla Local de Joventut de 

Palma. 

38. Facilitarem la gestió i l’accés dels espais municipals per part d’associacions 

juvenils. 

39. Obrirem els patis dels centres educatius per a la realització d’activitats 

juvenils i socioeducatives. 

40. Treballarem per fomentar la participació entre els joves des d’un punt de vista 

inclusiu i multicultural. 

41. Amb la col·laboració del departament de Participació, destinarem part dels 

pressupost a la realització de programes de foment i execució de projectes 

propis joves de Palma. 

42. Establirem canals de comunicació efectius amb les associacions juvenils de 

Palma. 

43. En cas que es constitueixi el Consell de Joventut de Palma serà reconegut 

com a interlocutor de la joventut. 

 

Salut 



69 

44. S’exigirà en les concessions de bars i les màquines expenedores la venda 

d’almenys un producte natural i un de comerç just. 

45. Crearem la consulta jove als espais joves i instituts de Palma, amb especial 

atenció a la sexualitat, l’orientació familiar i la salut mental de les persones 

joves. 

46. Impulsarem campanyes per a la prevenció i la reducció de riscos en el 

consum de drogues. 

47. Treballarem una normativa per a la regulació de les cases d’apostes perquè 

no puguin estar a prop de casals de barri, centres educatius i d’altres espais. 
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PERSONES MAJORS 

Treballarem per a garantir el dret a un envelliment digne, actiu, 

autònom i saludable. Volem que Palma sigui amigable amb les 

persones majors. L'augment de la longevitat és un avenç social 

important i un gran triomf de la humanitat, que suposa alhora un 

repte per crear les condicions socials, econòmiques i personals 

que permetin arribar a edats avançades en bones condicions de 

salut i de qualitat de vida. La nova realitat demogràfica suposa 

una oportunitat per incorporar el concepte d'envelliment actiu a les 

polítiques adreçades a les persones grans. 

 

1. Impulsarem un model de centre cívic i activitats intergeneracionals. 

2. Oferirem suport tècnic a les associacions de persones majors per millorar la 

seva activitat. 

3. Treballarem per fer més inclusius els equipaments i l’oferta d’activitats 

esportives. 

4. En el disseny i reforma d’espais públics i equipaments s’hauran de tenir en 

compte les necessitats de les persones majors. 

5. Reactivarem els casals de barri, amb un espai específic per a la gent gran. 

6. Durem a terme programes destinats a la gent gran a les biblioteques 

municipals. 

7. Realitzarem cursos i tallers impartits i dirigits a gent gran. 

8. Fomentarem programes d’activitats lúdiques i culturals intergeneracionals. 

9. Implantarem mecanismes de control i seguiment de les persones majors que 

viuen soles i un sistema d’alarma gratuït d’ús senzill. 

10. Seguirem treballant per millorar la xarxa de centres de dia. 

11. Posarem en marxa programes especials d’habitatge: habitatges compatits, 

habitatges tutelats i borsa d’intercanvi d’habitatge. 

12. Treballarem per rebaixar l’alçada de les voreres i augmentar-ne l’amplitud. 
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13. Adaptarem progressivament els contenidors de fems de manera que utilitzar-

los no suposi un sobreesforç. 

14. Augmentarem la durada del temps de pas de vianants als semàfors. 

15. Millorarem el mobiliari urbà, el farem més còmode i racional. 

16. Impulsarem que les terrasses dels bars i restaurants hagin de garantir el pas 

dels vianants. 

17. Impulsarem un programa d’adaptació d’edificis. 

18. Impulsarem que tots els edificis públics siguin accessibles. 

19. Aprovarem mesures de penalització per als espais privats d’ús públic que no 

garanteixin l’accessibilitat. 

20. Impulsarem un servei d’allotjament temporal per a situacions d’emergència. 

21. Impulsarem programes de detecció, prevenció i acompanyament de 

l’aïllament social de la gent gran. 

22. Fomentarem programes per combatre la soledat anciana. 

23. Treballarem per col·locar urinaris públics repartits pels barris i pobles del 

municipi. 
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ESPORTS I OCI 

L’esport és una eina amb un gran potencial per a la transformació 

social, i l’hem d’impulsar per educar en valors i per fomentar la 

igualtat i la convivència entre les persones. Entenem que des de 

l’administració pública hem d’apostar per un enfocament de l'esport 

per a totes les persones, on l'objectiu fonamental sigui la millora del 

benestar de la població en general a nivell físic, psicològic i social. 

En aquest sentit, és essencial impulsar una pràctica d’activitat 

física i esportiva de qualitat com a instrument per millorar la salut 

de la ciutadania. Consideram fonamental impulsar la democràcia, 

la transparència i la participació en el món de l’esport. 

 

1. Impulsarem un pla municipal d’activitat física i salut. 

2. Elaborarem un pla d’equipaments esportius d’acord amb el pla director 

d’instal·lacions esportives de les Illes Balears. 

3. Organitzarem esdeveniments d’interès públic esportiu en col·laboració amb les 

entitats esportives de la ciutat. 

4. Impulsarem un pla amb els clubs esportius i les federacions esportives perquè 

puguin impulsar plans específics per fer de la pràctica esportiva un valor de 

cohesió i d’enriquiment social, i una eina per potenciar la igualtat i la no 

discriminació per raó de sexe. 

5. Continuarem apostant per la millora i l’adaptació dels patis i de les instal·lacions 

esportives dels centres públics d’educació primària i secundària de Palma, per 

tal d’afavorir la participació de la ciutadania i dels clubs esportius. També per a 

l’ús de les instal·lacions esportives públiques per part dels centres escolars en 

horari lectiu. 

6. Potenciarem l’oferta de tot tipus d’activitats esportives per als diferents grups de 

població (infants, joves, adults, persones amb capacitats diferents...) i posarem 

en marxa un pla per a la millora i el manteniment dels equipaments esportius a 

les barriades en funció de les seves necessitats. 

7. Fomentarem l’esport per a tots els col·lectius, amb horaris i condicions adaptats 

a cada necessitat i facilitarem l’accessibilitat a les instal·lacions esportives, 
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especialment als col·lectius amb dificultats de mobilitat (gent gran i persones 

amb capacitats diferents). 

8. Potenciarem la inclusió social dels nouvinguts a través de l’esport. 

9. Impulsarem un programa sobre la conducta esportiva i el joc net per fomentar 

l’educació en valors a través de la pràctica esportiva entre els esportistes, els 

monitors o entrenadors i els pares i mares. 

10. Facilitarem a les federacions esportives recursos tècnics adients per a la millora 

de la seva activitat, tant en l’àmbit estrictament tècnic com de la gestió esportiva 

de l’entitat. 

11. Promourem Palma com a destí de turisme esportiu, potenciarem sempre 

pràctiques esportives respectuoses amb el medi natural i amb la població local, i 

que puguin contribuir a pal·liar l’estacionalitat del turisme. 

12. Engegarem campanyes de conscienciació contra la LGTBfòbia, el masclisme i la 

xenofòbia a l’esport. 

13. Condemnarem enèrgicament qualsevol violència o discriminació, racisme o 

masclisme a l’esport, tant per part dels aficionats com dels esportistes. 

14. Fomentarem els esports minoritaris o de nova implantació i els oferirem eines de 

promoció i finançament. 

15. Repararem i condicionarem les instal·lacions esportives públiques degradades. 

16. Crearem una comissió municipal de l’esport de Palma en què participin 

activament representants de tots els sectors (professionals, esportistes, 

federacions, penyes, tècnics, col·legis professionals, etc...). 

17. Destinarem un espai esportiu acotat i condicionat als parcs i espais públics o 

privats de concurrència pública de nova creació a Palma en funció de les 

necessitats del barri. 

18. Potenciarem els esports minoritaris, com l’“skate”, els escacs i el tennis de taula, 

entre d'altres. 
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SEGURETAT CIUTADANA 

És un concepte que transmet tranquil·litat i confiança, i això és el 

que volem oferir als ciutadans residents als barris i pobles del 

municipi. Hem de tenir el serveis pròxims als veïns i veïnes de 

Palma per fomentar una ciutat inclusiva i cohesionada, basada en la 

relació d’ajuda com a percepció social de la seguretat. 

 

1. Treballarem per tenir una policia de proximitat. 

2. Incrementarem la policia de barri. 

3. Reforçarem l’escola de formació per a policies i bombers, reforçarem el model 

educatiu i de prevenció i fugirem del model repressiu. 

4. Prioritzarem les patrulles a peu. 

5. Reforçarem la figura de policia tutor per als centres educatius de barris 

vulnerables de la ciutats. 

6. Crearem l’escola municipal de prevenció amb accions formatives d’emergències 

i primers auxilis. 

7. Estudiarem l’actualització del parc mòbil, actualment en condicions molt 

precàries. 
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SALUT 

La salut és un dret, i a MÉS per Palma volem fomentar l’educació i 

la prevenció de malalties, per caminar cap a una societat amb 

hàbits saludables. El nostre model de ciutat, tant pel que fa a 

urbanisme com mobilitat o seguretat ciutadana, va en la mateixa 

direcció. 

 

1. Durem a terme campanyes específiques dins el col·lectiu LGTBI+ de salut 

sexual i prevenció del VIH i altres malalties de transmissió sexual, tenint en 

compte que afecten la població en general, però no deixant de banda el que ha 

significat el VIH dins el moviment LGTBI+. 

2. Farem complir la declaració de París 2030. Realitzarem accions concretes en 

matèria d’eradicació de l’estigma VIH i altres malalties de transmissió sexual. 

3. Exigirem a les concessions de bars i les màquines expenedores la venda, 

almenys, d’un producte natural i un de comerç just. 

4. Impulsarem campanyes per al desenvolupament d’una vida activa i una bona 

nutrició entre la joventut, juntament amb l’àrea d’esport. 

5. Crearem la consulta jove als espais joves i instituts de Palma, amb especial 

atenció a la sexualitat i la salut mental de les persones joves. 

6. Impulsarem campanyes per a la prevenció i la reducció de riscos en el consum 

de drogues. 

7. Treballarem una normativa per a la regulació de les cases d’apostes perquè no 

puguin estar a prop de casals de barri, centres educatius i d’altres espais. 

8. Continuarem la campanya “Palma, menors 0’0”, per combatre el consum 

d’alcohol de menors. 
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PALMA SOSTENIBLE 

 

“Des de MÉS per Palma volem facilitar que la mobilitat dins Palma sigui eficaç, 

econòmicament assequible per a tothom i que connecti de forma eficient el 

centre de Palma amb els barris i pobles. Volem caminar cap a la sobirania 

energètica de Palma, volem respirar també un aire net, passejar per 

carrers sense brutor i comptar amb recursos hídrics de qualitat i suficients. 

Volem una ciutat sense renous molests i acabar amb els abocadors 

incontrolats. Per altra banda, el nostre patrimoni arquitectònic s’ha de 

preservar i protegir, ja que és un dels principals atractius turístics de 

Palma. També és possible augmentar el nombre d’espais verds i els horts 

urbans comunitaris. En definitiva, proposam mesures innovadores i 

valentes que ens permetin habitar en una ciutat veritablement europea.” 
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RESIDUS, LITORAL, ABOCAMENTS I AIGUA 

L’aigua és un bé escàs al nostre país insular, a la vegada que és un 

bé públic global essencial per a la vida. Per això hem de planificar-

ne la gestió sense estar sotmesos a interessos urbanístics i 

especulatius. Per assegurar-nos el futur hídric a casa nostra, cal 

tenir en compte la disponibilitat, la capacitat de generació i les 

necessitats reals d’aigua. Seguint aquests criteris apostam per una 

gestió integral de tot el cicle de l’aigua. Igualment, amb residus hem 

de pensar en tot el cicle i deixar de banda el model d’economia 

lineal, gran generadora de residus, per basar-nos en el d’economia 

circular, que a més crearà molts llocs de feina. Volem posar l’accent 

en la prevenció, en la reutilització i el reciclatge, per aquest ordre, 

marcant el camí cap al residu zero. 

 

Residus i neteja 

1. Farem les passes perquè a Palma es pugui aprofitar la matèria orgànica 

procedent de la recollida selectiva de qualitat (porta a porta, nous contenidors, 

poda del nou sistema i empreses) per fer compost de qualitat al propi municipi. 

2. Implantarem sempre de forma progressiva i consensuada, sistemes de recollida 

selectiva porta a porta als pobles i barris on es donin les condicions adequades 

per fer-ho. 

3. Desenvoluparem el Pla de prevenció i el dotarem de recursos humans i 

econòmics. 

4. Completarem la implantació de la recollida orgànica a tota la ciutat i als pobles. 

5. Mantindrem i estendrem les campanyes educatives i de conscienciació sobre 

bones pràctiques, reducció de residus i civisme a tots els àmbits i sectors socials 

i n’incrementarem la presència al carrer. 

6. Implementarem deixalleries de barri i un nou parc verd al Ponent de Palma. 

7. Incrementarem els serveis d’inspecció i vigilància i la col·laboració amb la policia 

local. Crearem la figura de l’inspector ambiental tal com estableix la llei de 

residus i sòls contaminants. 
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8. Donarem més importància a la reutilització, sobretot en aparells electrònics, 

sense deixar de banda el reciclatge. 

9. Incentivarem les grans empreses i particulars per a una major reutilització dels 

productes, ja sigui a través de rebaixes fiscals o, en el cas dels particulars, de 

descomptes en properes adquisicions. 

10. Per facilitar la reutilització, ampliarem el programa actual de la Fundació 

Deixalles, el dotarem de major pressupost, l’estendrem pels ajuntaments o 

crearem altres empreses i fundacions. 

11. Realitzarem un programa de retorn de llaunes o ampolles (plàstic i vidre) amb 

beneficis i incentius, tant per a les empreses com per al consumidor. 

12. Redistribuirem les actuals tarifes de residus perquè s’hi apliqui el principi de “qui 

més contamina més paga”. 

13. Durem una major vigilància en els punts habituals d’acumulació de runes. 

14. Potenciarem la reducció dels envasos, afavorirem els envasos retornables i 

reutilitzables envers els que siguin d’un sol ús o que no es puguin reciclar. 

15. Potenciarem el comerç a granel per reduir envasos. 

16. Farem un major seguiment del procés de tractament de residus, amb atenció 

especial a l’enterrament de substàncies perilloses, per aconseguir reduir aquesta 

pràctica. 

17. Potenciarem les relacions amb el tercer sector, especialment amb les empreses i 

entitats d’inserció laboral, per tal de fomentar l’economia al servei del medi 

ambient i de les persones.  

 

Biodiversitat i espais del litoral 

18. Seguirem potenciant els ecosistemes litorals de Palma protegint zones com es 

Carnatge. 

19. Farem un pla d’ordenació i gestió sostenible del litoral de Palma que asseguri un 

ús respectuós de les platges. 

20. Protegirem els petits espais naturalitzats que formen part de talussos. 



79 

21. Cabrera. Seguirem acostant el Parc Nacional a la ciutadania. Implementarem 

mesures per que Cabrera sigui, tant autosuficient energèticament gràcies a les 

energies renovables com un espai de residu 0. 

22. Desenvoluparem un Programa de gestió i seguiment de la qualitat ambiental de 

la badia de Palma entre totes les administracions implicades (Autoritat portuària, 

Costes, Conselleria de Medi Ambient, ajuntaments de Llucmajor i Calvià, 

organismes d’investigació). 

23. Estudiarem la declaració d’un ZEPA (zona d'especial protecció per a les aus) a 

ses Fontanelles.  

 

Abocaments 

 

24. Farem les passes per aconseguir un abocament zero a la badia de Palma, tant 

d’aigües residuals com dels residus provinents de terra i de les embarcacions. 

25. Combatrem el fenomen del plàstics a la mar i altres contaminants emergents 

recolzant-nos en la nova Llei de Residus del Govern. 

 

Cultura de l’aigua 

26. Realitzarem millores a la qualitat de l’aigua potable i promoció del consum de 

l’aigua del grifó. 

27. Continuarem amb les inversions de renovació de la xarxa. 

28. Realitzarem una implantació dels comptadors intel·ligents acompanyats 

d’instruments per treure el màxim profit d’eficiència, informació als consumidors i 

mesures d’estalvi. 

29. Impulsarem el projecte de tancament del cicle. 

30. Detectarem els grans consums per realitzar auditories, formació i mesures 

correctores. 

31. Farem programes educatius i pedagògics sobre l’ús racional de l’aigua, en 

col·laboració amb centres educatius per sensibilitzar petits i joves sobre la 

importància d’aquest recurs i de la rellevància mediambiental del cicle de l’aigua. 
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Farem campanyes de sensibilització i d’estalvi, porta a porta, dirigits a la 

població local, però també als turistes i visitants. 

32. Assessorarem els grans consumidors en tecnologies eficients d’ús de l’aigua.· 

Lluitarem per detectar i eliminar el frau. 

33. Incentivarem mecanismes i accessoris d’estalvi en el consum de la llar, en 

col·laboració amb fabricants i distribuïdors. Així mateix, posarem en marxa 

l’observatori de l’aigua. 
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EDUCACIÓ AMBIENTAL 

L’educació ambiental és fonamental per aconseguir una major 

conscienciació. Hem de donar a conèixer i fer comprendre el 

funcionament del medi ambient i la pressió que la humanitat hi fa, 

sobretot des del punt de vista de la gran importància de les ciutats 

en els problemes ambientals del planeta. Volem afavorir el 

coneixement del medi natural urbà i social que envolta els 

ciutadans i promocionar hàbits de conducta alternatius i que no 

impactin al medi en els diferents àmbits d’estalvi de consum 

d’aigua, estalvi i eficiència energètica, separació selectiva de 

residus, minimització de la contaminació i preservació de la 

biodiversitat. 

 

1. Realitzarem una revisió continuada, una millora i un increment de l’oferta 

d’educació ambiental per al centres escolars. Controlarem la qualitat de l’oferta. 

Col·laborarem amb la Conselleria de Medi Ambient perquè “la Petrolera” sigui un 

equipament de referència en educació ambiental sobre la mar i el litoral. 

Promourem activitats d’educació ambiental per a tots els sectors socials sobre el 

litoral i la mar. 

2. Connectarem es Carnatge com el gran espai natural litoral de Palma i en 

fomentarem el coneixement i ús respectuós. 

3. Promourem activitats i recursos per millorar el coneixement i l’estima dels espais 

naturals del municipi, com una guia de recursos unificada, amb itineraris, punts 

d’interès. Farem del bosc de Bellver un espai per a l’educació ambiental: el bosc 

de Bellver com a balcó sobre Palma i la interpretació del paisatge. 

4. Comptarem amb un programa i un equipament d’educació ambiental urbana per 

conèixer la gestió ambiental de la ciutat (el cicle de l’aigua, la gestió dels residus, 

els espais naturals, la ruta de l’energia, les instal·lacions renovables…). 

5. Promourem el coneixement i difusió més enllà de Palma dels casos d’èxit i 

experiències exemplars en reciclatge. 

6. Realitzarem un servei d’informació i comunicació ambiental de Palma (resolució 

de consultes, assessorament, difusió, agenda activitats…). 
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LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 

Si bé el canvi climàtic ens pot semblar una qüestió abstracta o 

llunyana, l'evidència científica ha posat de manifest la situació 

d'emergència ecològica en què es troben el nostres ecosistemes. 

Les ciutats no poden quedar al marge d'aquesta situació, perquè 

són els motors de l'activitat econòmica i social. Si bé suposen una 

part important de la càrrega que generem al medi ambient, també 

hem de veure que el seu poder transformador és pràcticament 

il·limitat. La transformació ecològica ha de començar a les ciutats o 

no tendrà cap sentit. Ens cal reduir de manera dràstica la nostra 

petjada ecològica, crear una ciutat més respectuosa amb l’entorn i 

integrada en la natura, que consumeixi menys energia, generi 

menys residus i en faci una gestió exemplar. Ens hi jugam molt. 

 

 

Impulsar l'energia verda 

1. Durem a terme campanyes informatives per promoure la instal·lació d’energies 

renovables. 

2. Facilitarem i donarem suport a totes les etapes per tal de promoure la 

incorporació de sistemes d'energies netes i renovables o sistemes d'estalvi 

energètic que incorporin les noves construccions a Palma. 

3. Promourem la instal·lació d’energia solar als edificis de nova creació i 

simplificarem el procés de petició de permisos per a aquells edificis que no són 

de nova construcció i que apostin per l’energia solar. 

4. Promourem que les instal·lacions de producció d’energia renovable estiguin 

exemptes del pagament de la taxa de llicència o de comunicació prèvia d’obres. 

5. Treballarem perquè Palma sigui titular de la seva pròpia xarxa elèctrica. 

6. Promourem la creació d’un operador energètic verd municipal que asseguri el 

proveïment d’energia 100% renovable i pugui comercialitzar els excedents 

energètics que es produeixin a tota la ciutat. 
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7. Impulsarem la contractació d’energia verda en tots els equipaments municipals. 

Contractarem progressivament en els edificis o instal·lacions municipals el 

subministrament d’electricitat 100% renovable. 

8. Desenvoluparem projectes d’energia comunitària i cooperativa. 

9. Crearem un sistema de recompte d’emissions i consums elèctrics per càpita i 

barriades, per tal de detectar els punts calents de Palma i poder aportar-hi 

solucions. 

10. Treballarem per avançar en la responsabilitat compartida en l’ús i el 

manteniment sostenible dels edificis escolars i invertirem més en eficàcia 

energètica. 

11. Executarem les millores que proposen els plans de millora de la qualitat de l’aire 

i el pla d’acció de renous de Palma per tal de reduir la contaminació acústica. 

12. Implicarem a la ciutadania en la recerca de l’eficiència energètica i en l’impuls a 

les energies renovables a través de programes de participació i educació 

ambiental als centres educatius, a les empreses, a les entitats socials i a l’entorn 

domèstic. 

 

Incentivar l'alimentació sostenible 

13. Promourem accions per a la reducció del malbaratament alimentari en tot procés 

alimentari, des de la producció, distribució, comerç i arribada a les llars. 

14. Promourem la signatura del Pacte de Milà de política alimentaria urbana per 

desenvolupar sistemes alimentaris sans, accessibles, sostenibles, inclusius, 

resilients, segurs i diversificats. 

15. Facilitarem l’accés a una alimentació de proximitat, sostenible i saludable a la 

població, fomentant mercats agraris locals i promovent els circuits curts de 

comercialització. 

16. Fomentarem la compra pública d’aliments de proximitat a través de la 

incorporació de criteris de sostenibilitat alimentària en la contractació pública 

d’aliments. 

17. Declararem el municipi Zona Lliure de Transgènics dins de la Xarxa Europea. 
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18. Establirem un banc de terres amb terrenys públics que puguin ser usats pel 

cultiu agroecològic, així com una intermediació pública, semblant a una agència 

de lloguer, per afavorir l’arrendament de terres del municipi. 

19. Desenvoluparem un pla d’espais verds i naturals que integri les recomanacions 

de la Carta per la Soberania Alimentària per l’aprofitament agroecològic de la 

ciutat. 

 

Apostar per una Palma verda i sostenible 

20. Seguirem apostant per una Palma Verda, que posi per davant la natura i els 

espais verds abans de les grans superfícies. 

21. Duplicarem l’arbrat existent a Palma. 

22. Ampliarem el bosc urbà començat aquesta legislatura. 

23. Dignificarem els torrents de la ciutat com a espais naturals que funcionen com a 

connectors ecològics. 

24. Millorarem el grau de transparència en la gestió de l’aigua amb la publicació i 

millora de la informació a disposició de la ciutadania. 

25. Impulsarem la modificació de l’estructura tarifària del subministrament urbà 

d’aigua potable per fomentar-ne l’estalvi. 

26. Establirem zones de baixes emissions de Co2. 

27. Impulsarem mesures tècniques i fiscals amb la finalitat de fomentar un consum 

responsable de l’aigua potable. 

28. Instarem el Consell de Mallorca a reduir la velocitat a la Via de Cintura: dels 120 

km / h actuals als 80 km / h. 

29. Promourem que els creuers es connectin a la xarxa elèctrica municipal. 

30. Sembrarem boscos urbans i periurbans amb espècies autòctones pròpies del 

Mediterrani. 

31. Promourem la recuperació de terrats compatibilitzant la seguretat constructiva en 

dissenys i usos que en permetin la conversió en espais verds. 
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BENESTAR ANIMAL   

Els amants dels animals volem una Palma diferent al 2019, una 

Palma moderna i respectuosa amb els seus drets. Volem fomentar 

la convivència harmoniosa entre les persones i tots els animals i és 

per això que proposam canvis importants en les diferents 

normatives que els afecten, decisions importants i que suposin un 

abans i un després en aquesta matèria. 

 

1. Garantirem la recollida i l’atenció veterinària urgent 24 hores als animals trobats 

o abandonats al municipi (revisarem els actuals convenis amb clíniques 

privades). 

2. Crearem el protocol per atendre els animals víctimes d’accidents de trànsit. 

3. Durem a terme una formació adequada per a les persones que facin feina amb 

animals, tant funcionaris com voluntaris, mitjançant cursos de capacitació bàsica 

per al tractament d’animals. 

4. Establirem la Declaració d’Emergència d’Invasió d’Espècies per limitar la 

introducció de nous espècimens exòtics i per controlar-ne la venda. 

5. Obligarem a identificar-se, amb el número de la llicència de criador, a qui vulgui 

anunciar la venda d’animals tant a mitjans escrits com a virtuals, i als taulons 

d’anuncis de clíniques veterinàries i tendes relacionades amb animals. 

6. Prohibirem l’intercanvi d’animals per objectes, tant als mitjans escrits com als 

virtuals i als taulons d’anuncis de clíniques veterinàries i tendes relacionades 

amb animals. 

7. Seguirem millorant el manteniment de les zones d’oci caní (ZOC) i en crearem 

de noves. 

8. Treballarem per a garantir l’accés a l’EMT dels animals de companyia, ampliant 

el nombre de línies que deixen entrar cans i donant una solució genèrica de 

transport públic a tota la zona de sa Garriga - Son Reus i Camí 140. 

9. Impulsarem un pla de gestió ètica de poblacions de coloms (colomers públics, 

pinsos hormonats, etc). 

10. Treballarem perquè Palma sigui “Ciutat amiga dels animals”. 
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11. Sistematitzarem la identificació i senyalització quan s’autoritza una colònia felina. 

12. Estudiarem el sistema “Collechio” que es fa servir a Itàlia per fer focs artificials 

sense so, a fi de no causar molèsties. 

 

Palma antitaurina i contra el maltractament animal 

13. Continuarem lluitant fins a la fi de les corregudes de bous. 

14. Replantejarem el servei de galeres, amb l’objectiu futur d’eliminar el servei 

definitivament. Una ciutat moderna no ha de mantenir vehicles de tracció animal, 

hem d’avançar cap una mobilitat sostenible i respectuosa amb tots els éssers 

vius, lliure d’explotació animal. 

15. Modificarem el reglament del servei de galeres per incrementar les obligacions i 

mesures pel benestar dels animals mentre existeixi el servei. 

16. Modificarem el reglament de galeres, per evitar la transmissibilitat de les 

llicències de manera indefinida i reduirem el nombre d’hores de treball dels 

cavalls. 

● Seguirem prohibint el servei en dies de climatologia adverses. 

● Establirem sancions equivalents a dies de feina o retirades temporals o 

definitives de llicències en cas de reiteracions greus. 

● Incrementarem els controls veterinaris, policials, laborals, fiscals… a 

aquest servei per a garantir el compliment de la normativa vigent. 

● Fomentarem la vida digna dels cavalls que hagin treballat a les galeres, 

per restituir-ne la dignitat i benestar. 

 

Objectiu: “Sacrifici zero” 

17. Potenciarem campanyes d’esterilització i adopció. 

18. Fomentarem campanyes educatives als centres escolars, casals de barri, clubs 

d’esplai i AMIPAs per conscienciar la població sobre el tracte ètic als animals. 
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19. Realitzarem una tasca de preservació de l’abandonament fins que hi hagi zero 

abandonament: Sabem que aquestes mesures no són suficients i seguirem 

treballant per aconseguir l’abandonament zero de moixos i altres animals de 

companyia de Palma. 

20. Realitzarem una tasca de prevenció del maltractament amb cursos de formació 

de tinença responsable: Escola urbana de cans. 

 

Millora del centre sanitari Son Reus 

21. Impulsarem un nou reglament de Son Reus per millorar-ne la participació. 

22. Crearem un estatut del voluntari. 

23. Impulsarem un pla de millora i gestió del centre. 

24. Estudiarem l’augment de professionals. 

25. Ampliarem els horaris d’atenció al públic. 

26. Millorarem la pàgina web de Son Reus. 
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PARTICIPACIÓ I GOVERNANÇA 

 

 “Des de Més per Palma creiem fermament que la participació de la ciutadania 

en la gestió política no s’ha de limitar a votar cada quatre anys. En front del 

model basat en representants, volem potenciar un model participatiu, 

aplicant sistemes i mètodes per facilitar la participació de la ciutadania en 

el disseny i la gestió de les polítiques públiques i els serveis que presta 

l’administració. Per tal que aquesta participació sigui efectiva cal que sigui 

transversal, és a dir, que totes les àrees municipals integrin mecanismes 

de participació. També cal assegurar i facilitar l’accés a tota la informació, 

la transparència ha d’estar inclosa en l’exercici de la gestió, tant en 

l’adopció de decisions com en el desenvolupament de l’activitat pública. 

Finalment, és necessari replantejar-se els processos i l’organització de la 

institució per fer-la més propera i més eficaç.” 
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PARTICIPACIÓ 

L’administració ha de fomentar la participació, individual i 

col·lectiva, en els assumptes públics. S’ha d’enfortir el teixit 

associatiu, impulsar la generació d’hàbits participatius, afavorir la 

reflexió col·lectiva, crear mecanismes d’avaluació de les polítiques 

públiques i establir vies de relació directa amb la ciutadania. S’ha 

de promoure el diàleg social com a factor de cohesió i s’han de 

fomentar l’associacionisme, el voluntariat i la participació social. 

 

1. El departament de participació dependrà de batlia perquè pugui tenir un significat 

transversal real. 

2. Durem a terme un procés participatiu per a crear un nou reglament de 

participació ciutadana, on es reforcin els espais sectorials i territorials com a 

veritables espais de decisió. 

3. Implicarem la ciutadania en els processos de decisió a l’hora de prioritzar 

accions. 

4. Desenvoluparem i potenciarem les consultes populars. 

5. Crearem laboratoris ciutadans d’innovació democràtica. 

6. Disminuirem el percentatge de població signant necessària per presentar 

propostes al Ple. 

7. Farem els plens els horabaixes. 

8. Revisarem el model  de pressuposts participatius per tal de reforçar-lo i 

augmentar-ne la dotació. 

9. Impulsarem el Consell de la Ciutat i els Consells Sectorials com a òrgans oberts, 

amplis i suficientment representatius de la societat. 

10. Seguirem impulsant el Consell de la Infància per tal de potenciar la participació 

dels infants. 

11. Seguirem treballant perquè el Consell de la Dona sigui un espai de decisió per 

definir les línies de treball, conjuntament amb les entitats feministes. 
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12. Reforçarem els Consells de barri com a òrgans de participació més propers als 

ciutadans perquè els veïnats participin i opinin sobre les qüestions més 

importants que afecten la vida del seu barri. 

13. Impulsarem els casals de barri com a centres cívics vertebradors de la 

participació als barris. 

14. Reforçarem l’autonomia dels districtes, dotant-los de capacitat executora. 

Potenciarem la coordinació amb les diferents àrees i reforçarem els districtes 

com a òrgans de participació directa. 

15. Impulsarem l’espai “Temps per a tu” als Casals de Barri, així com activitats i 

cursos dirigits a dones. 

16. Seguirem apostant per l’autogestió dels casals per part de les entitats i 

col·lectius que dinamitzen els barris i pobles. Implantarem projectes 

autogestionats en la mesura que les entitats s’apoderin, tot respectant la 

dinàmica social pròpia de cada barri i poble. 

17. Continuarem amb la reobertura de casals de barri tancats i l’obertura de nous 

com el de Gènova, Son Ametller i es Pil·larí. 

18. Crearem un pla de formació per a entitats ciutadanes per dotar-les d’autonomia 

en la seva gestió. 

19. Crearem punts d’informació i assessorament per a entitats i grups no formals. 

20. Posarem a disposició de totes les entitats i grups no formals espais de trobada o 

d’emmagatzematge de material, adequats a l’activitat en la mesura del possible. 

21. Seguirem treballant perquè les entitats joves de la ciutat tinguin espais propis de 

trobada (sales, sales d’assaig, etc.). 

22. Seguirem treballant per impulsar de manera específica la participació juvenil. 

23. Promocionarem i fomentarem el voluntariat. Reconeixerem el voluntariat dins 

l’estructura del govern municipal. Reconeixerem i posarem en valor el 

voluntariat. Donarem suport a les plataformes o federacions de voluntariat amb 

un pla municipal de voluntariat. 

24. Desenvoluparem la Llei del Voluntariat pel que fa a les competències locals. 

25. Incentivarem la contractació de professionals (animadors i animadores 

socioculturals) que es dediquin a educar en participació. 
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26. Crearem un pla de formació per als agents socials (TS, educadors, policia...) 

sobre la participació real. 

27. Revisarem l’ordenança municipal de subvencions. Seguirem treballant perquè 

les subvencions s’adjudiquin amb més celeritat i garantirem que tot el procés de 

concessió permeti l’òptima execució de les actuacions en el temps establert. 

28. Potenciarem la funcionalitat múltiple dels espais, per exemple obrint les escoles 

durant el temps no lectiu. 
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FESTES POPULARS 

Una gran diversitat de manifestacions festives, elements i actes 

formen part del patrimoni festiu de la ciutat, amb un calendari ben 

farcit i viu. Entre totes les festes religioses i cíviques que se 

celebren, destaquen les del cicle d’hivern, amb les de Nadal, els 

Reis i les festes de Sant Sebastià, el Carnaval i la Setmana Santa. 

Cada comunitat té les seves festes, que reforcen la cohesió i el 

sentit de pertinença, celebracions amb característiques pròpies. La 

festa és explosió, diversió, convivència, solemnitat, transgressió, 

expressió, intensitat, etc. La festa és plena de colors, emocions, 

moviment, música i creativitat. La festa és per viure-la i per 

compartir-la. 

 

1. Ampliarem el servei de transport públic amb més freqüències i gratuïtat els 

dies que hi hagi festes a Palma (Sant Sebastià, Reis...) per limitar l’ús del 

transport privat. 

2. Per Sant Sebastià, l’Ajuntament reservarà espais i partides pressupostàries 

per a que entitats puguin organitzar activitats que considerin rellevants per als 

ciutadans. Obrirem la revetlla a altres indrets que no siguin el centre de 

Palma per descentralitzar de la festa. 

3. Potenciarem la programació festiva durant l’estiu, donarem impuls a la festa 

de Sant Joan i la connectarem a les festes d’estiu que organitzen les AVV. 

4. Donarem visibilitat i impuls a les festes d’estiu dels barris. Ajudarem a dotar-

les de continguts (programarem concerts de la banda de música, 

exposicions...). 

5. Dotarem de contingut popular i cultural les festes que se celebren a Ciutat. 

6. Facilitarem les festes organitzades per entitats i col·lectius informals i 

posarem les eines al seu abast. Facilitarem els tràmits i permisos. 

7. Impulsarem la Comissió de Festes amb subcomissions de treball com a espai 

de debat, reflexió i decisió del model i programació de les festes. Elaborarem 

un Pla Director de Festes des del consens amb tots els integrants. 

8. Impulsarem i reorganitzarem les festes de Sant Sebastià. Establirem que les 

Festes de Sant Sebastià es programin des de l'Àrea de Cultura i, per tant, 
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amb criteris tècnics i professionals, amb interlocució amb el sector i amb el 

Consell Municipal de Cultura. 

9. Descentralitzarem musicalment la revetla de Sant Sebastià i farem una oferta 

musical de qualitat durant una setmana. 

10. Fomentarem les colles de dimonis, els correfocs, el ball de bot i tots els 

elements de cultura popular i festiva de Palma. 
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TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN 

L’accés a la informació, i que aquesta sigui completa, clara i 

comprensible, és bàsic per poder garantir una participació 

igualitària i universal. La ciutadania té dret a conèixer les 

actuacions i les iniciatives d’actuació pública, així com els serveis 

públics oferts. En tots els processos de gestió s’ha d’actuar sota el 

principi de transparència i s’ha de fer pública tota la informació que 

la llei permeti, especialment la manera de fer-ne publicitat i de 

facilitar-hi l’accés a la ciutadania. 

 

1. Aplicarem el criteri de transparència total de les despeses econòmiques, 

publicarem tots els documents comptables i l’estat de les partides 

pressupostàries. 

2. Farem un nou disseny de la plana web que doni preferència als continguts per 

fer-los més clars i accessibles. Farem de la web una eina útil i de fàcil accés als 

continguts. 

3. Millorarem i potenciarem el Portal de Transparència. 

4. Establirem mecanismes més fluids entre els regidors i les AVV per informar del 

que es va duent a terme des de cada departament. 

5. Comunicarem de forma més freqüent i millor el que es fa. 

6. Millorarem el temps de resposta a les sol·licituds dels ciutadans. 

7. Crearem un nou sistema d’inscripcions als casals de barri, més transparent i 

adaptat a les noves tecnologies. 

8. Farem públics tots els procediments d’oferta pública de feina (convocatòria i 

resolució) i mantindrem actualitzats i públics els borsins resultants. 

9. Seguirem treballant per a garantir que la publicitat del pressupost es faci 

garantint la comprensió per part de qualsevol persona, amb un llenguatge proper 

al ciutadà. Els pressupostos de qualsevol institució hauran d’estar a disposició 

de la ciutadania perquè pugui tenir coneixement de qualsevol canvi en les 

partides pressupostàries. En aquest darrer cas també hi haurà una transparència 

absoluta. 
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10. Farem ús dels mitjans de comunicació per publicar informacions rellevants per a 

tota la ciutadania. Publicarem abans dels Plens les actes de les comissions. 

11. Seguirem treballant per a garantir que els resultats de les votacions de les 

propostes aprovades als Plens i a les comissions siguin públics i de fàcil accés. 

12. Seguirem realitzant audiències públiques periòdiques de tots els regidors. 

Garantirem el seguiment i el control de la feina diària dels regidors mitjançant la 

publicació de les seves agendes. 

13. Seguirem impulsant la monitorització i el seguiment públic dels suggeriments, 

queixes, recomanacions i denúncies que faci la ciutadania. 

14. Seguirem treballant per fer pública tota la informació referida a la contractació de 

personal, tant del que depengui directament de l’Administració, com del que 

realitzi un servei públic mitjançant una empresa, pública o privada. 

15. Millorarem el monitoratge i el seguiment públic dels suggeriments, queixes, 

recomanacions i denúncies que faci la ciutadania. Evitarem els tecnicismes a 

l’hora de publicar informació. 

 

Compra pública responsable 

16. Crearem un registre públic d’activitats econòmiques d’E.I. i C.E.O. 

d’imprescindibilitat social. 

17. Adaptarem la norma del Govern a la Llei de Contractes Públics i la restringirem. 

Reservarem el mercat a E.I. i C.E.O. d’imprescindibilitat social. 

18. Potenciarem el seguiment de l’impacte de la reserva de mercat a través de les 

comissions de seguiment. 

19. Potenciarem els subministraments amb productes i serveis amb criteris de 

consum responsable (comerç just, reutilització, productes ecològics, energies 

netes, banca ètica...). 

20. Ens implicarem amb les iniciatives de banca ètica, tant mitjançant la subscripció 

de capital social, com a través de l’ús de la seva operativa i de l’educació i 

sensibilització financera. 
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GOVERNANÇA 

Volem continuar fent una gestió pública a prop de les persones, 

propera, transparent, accessible i responsable en la gestió interna. 

Apostarem per mesures socials i econòmicament sostenibles. 

 

Propostes generals 

1. Treballarem per a crear la finestreta única, amb l’objectiu d’alleugerir la 

burocràcia en les relacions amb el moviment associatiu i la ciutadania en 

general. 

2. Millorarem la coordinació entre regidories. 

3. Crearem una gerència municipal per poder assegurar d’aquesta manera la 

transversalitat. 

4. Garantirem la coordinació entre àrees per a trobar solucions conjuntes i 

transversals que facin millorar l’eficiència de l’administració, sobretot en els 

serveis directes als ciutadans. 

5. Crearem un servei assessor per a entitats que resolgui dubtes de tràmits, 

gestions, subvencions, festes... i per poder reduir la burocràcia. 

6. Disminuirem la taxa d’interinitat. 

7. Impulsarem un servei de contractació central per agilitzar la contractació pública 

dels diversos departaments de l’Ajuntament. 

8. Crearem un departament intern jurídic administratiu especialista en subvencions 

que s’encarregui d’unificar els criteris administratius de totes les subvencions 

que treu l’Ajuntament. 

9. Dotarem de més mitjans els districtes. Farem passes cap a la descentralització 

de l’administració, dotant els districtes de personal tècnic i que concentri serveis 

més territorials. 

10. Explorarem la possibilitat d’establir batlies pedànies o figures similars als pobles 

de Palma. 
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11. Apostarem fermament (amb inversió de recursos humans, econòmics i tècnics) 

per la implantació real de l’administració electrònica, per exigència normativa 

però sobretot en benefici de l’atenció ciutadana. 

12. Explorarem vies de col·laboració entre l’Ajuntament i la banca ètica. 

13. Impulsarem un Pla Estratègic de Ciutat que estableixi les mesures necessàries 

per modernitzar, agilitzar i descentralitzar l’Ajuntament. 

14. Assegurarem l’ús del llenguatge no sexista dins tota l’administració pública. 

15. Millorarem la coordinació de les àrees amb el Defensor del Ciutadà i garantirem 

que tengui resposta i accés a la informació de forma eficient. 

16. Recuperarem els espais públics (places, solars, equipaments...) que estiguin en 

mans privades. 

17. Construirem una administració descentralitzada, eficient, responsable, 

participativa i respectuosa amb el principi de subsidiarietat. Tindrem la sobirania 

de les nostres dades i implantarem l’ús del programari lliure. 

18. Aplicarem mesures especials de protecció (accions positives i mesures de 

discriminació inversa) en els àmbits de l’administració pública en què no existeixi 

una igualtat efectiva entre homes i dones o s’hi constati una  baixa representació 

femenina. 

19. Crearem un observatori municipal com a espai de coordinació i planificació 

estratègica de la ciutat. 

20. Avançarem en l’administració electrònica. 

21. Crearem la figura del mediador de conflictes per afavorir la solució extrajudicial 

dels conflictes civils, penals i administratius i potenciar els processos de 

conciliació, transacció, mediació i arbitratge. L’objectiu principal d’aquesta figura 

és reduir els nivells de conflictivitat a la ciutat. 

22. Desenvoluparem tots els mecanismes de garantia que preveu la Carta europea 

de salvaguarda dels drets humans a la ciutat. 
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Laïcisme 

1. Seguirem garantint el caràcter aconfessional de l’Ajuntament de Palma. La 

institució no ha d’organitzar actes de caràcter estrictament religiós. 

2. Continuarem oferint als cementeris, mitjançant l’Empresa Funerària Municipal, 

els espais que s’adaptin a les necessitats de la ciutadania segons les seves 

creences religioses. 

 

Sobirania 

3. Treballarem, en xarxa amb altres Ajuntaments de l’Estat, contra la “Llei 

Montoro”, i a nivell Europeu, per la sobirania municipal. 

4. Treballarem per donar a conèixer la història, tradicions i folklore de Palma per tal 

d’augmentar l’estima a la nostra ciutat. 

5. Treballarem per impulsar el teixit associatiu i l’autoorganització ciutadana com a 

via per construir una ciutat més lliure, solidària i democràtica. 

6. Defensarem l’assumpció de les competències necessàries per part dels 

ajuntaments per donar resposta a les demandes i necessitats de la ciutadania. 

7. Impulsarem el català com a eina d’inclusió i convivència. 

 

Treballadores i Treballadors públics 

8. Reclamarem la convocatòria d’OPE per a totes les escales de funcionariat, per 

tal de garantir l’estabilitat dels treballadors públics i garantir una administració 

municipal amb la dotació de personal que requereix. Al mateix temps, garantirem 

la transparència i equitat en els processos de selecció de personal de policia i 

bombers. 

9. Seguirem treballant per millorar les condicions de treball per a la segona activitat 

de les brigades de manteniment, així com altres col·lectius que, per edat o per 

raons de força major (com la salut), no puguin desenvolupar la totalitat de les 

funcions i obligacions per a les quals varen ser contractades per l’Ajuntament. 
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10. Continuarem els processos de municipalització dels serveis públics, com les 

biblioteques, les escoletes i altres serveis municipals. 

11. Fomentarem la responsabilitat social a l’hora de contractar serveis, prioritzant 

empreses o projectes amb plans d’inclusió o afegint clàusules socials als 

contractes. 

12. Mantindrem la publicació de les declaracions de béns i els sous públics per 

garantir el principi de transparència, tant dels càrrecs electes - govern i oposició - 

com dels càrrecs de confiança. 

13. Desenvoluparem les accions previstes al Pla d’Igualtat intern per garantir la 

igualtat d’oportunitats a l’administració municipal. 

14. Treballarem per a enfortir l’estructura administrativa, definint els rols de lideratge, 

aportant formació contínua als caps de departament i al conjunt dels treballadors 

públics, amb cursos específics sobre normativa europea i canvis normatius 

estatals. 

15. Farem feina per l’estabilitat, reconeixement professional i neutralitat partidista del 

funcionariat. 

16. Desenvoluparem processos d’estabilitat del personal interí de llarga durada. 

Garantirem un tracte igualitari dels treballadors i treballadores interins respecte a 

la resta d’empleats. 

17. Eliminarem la impossibilitat d’accedir al cos de bombers i policies amb VIH 

positiu. 

18. Inclourem clàusules de gènere en els plecs de contractació i vigilarem el 

compliment de la legislació en matèria de gènere de les empreses que 

proveeixin serveis, obres o subministraments a l’administració pública. 

19. Crearem figures de lideratge de projectes municipals, formades en treball 

conjunt entre àrees (gerències per a projectes que impliquen àrees diferents). 

20. Crearem l’escola municipal de prevenció (accions formatives d’emergències i 

primers auxilis). 

21. Tornarem a agrupar el departament de recursos humans de policia. 

22.  Tornarem a definir els llocs de feina (RLT) que donin cabuda a policia de barri, 

policia tutor, segona ocupació (sense destí i amb destí). 
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23. Impulsarem oposicions periòdiques i concurs d’oposicions per oferir places 

noves, reduir la interinitat i rejovenir la plantilla. 

24. Treballarem per a la conciliació laboral i familiar dins l’Ajuntament. 

25. Seguirem recuperant els drets socials que es varen perdre durant el mandat 

2011-2015. 

26. Aprofundirem en els espais de diàleg entre treballadors públics i l’administració. 

27. Treballarem per minvar la precarietat dins les agències i ens autònoms de 

l’Ajuntament i els equipararem a la resta de treballadors públics. 

28. Desenvoluparem convenis col·lectius allà on encara no n’hi hagi. 
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PALMA I EL MÓN 

 

 “En un món globalitzat és essencial que les prioritats del municipalisme es 

facin escoltar. Els ajuntaments han de poder disposar de les eines 

necessàries per donar resposta a les problemàtiques de les ciutadanes i 

els ciutadans. En aquest sentit, farem d'altaveu dels valors i reivindicacions 

de les Ciutats del Canvi fins assolir les competències necessàries per 

atendre correctament a la ciutadania, especialment en matèries clau com 

habitatge, mobilitat sostenible i regulació econòmica. En aquesta línia, 

seguirem teixint xarxes de col·laboració amb municipis de tot el continent 

en base a objectius comuns.” 
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REIVINDICACIONS I PROPOSTES SUPRAMUNICIPALS 

El món no es pot canviar únicament des d’un ajuntament. Per això, 

proposam continuar teixint una xarxa de complicitats amb la resta 

de Ciutats del Canvi, per obligar l’Estat i la Unió Europea a prendre 

mesures encaminades a construir un món més just, lliure i solidari. 

 

Mesures de govern 

1. Continuarem demanant la derogació de l’anomenada “Llei Montoro”. 

2. Reivindicarem un finançament just per a la nostra ciutat i les Illes Balears, 

especialment amb l’aprovació d’un Règim Especial de les Illes Balears digne. 

3. Adoptarem mesures contra el transfuguisme, amb una regulació pertinent dels 

càrrecs electes que abandonin el seu grup municipal i no abandonin l’acta de 

regidor. 

4. Demanarem la reforma de les lleis de contractació pública per facilitar la 

contractació d’empreses d’economia social i solidària. 

 

Mesures de drets socials 

5. Impulsarem el rol de les ciutats en la cooperació, l’acollida i els Drets Humans. 

Establirem una agenda i revisarem i impulsarem la subscripció dels 

compromisos de Palma amb el compliment dels Drets Humans (Carta europea 

de salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat i la Carta-Agenda mundial de 

Drets Humans a la ciutat). Col·laborarem amb xarxes de ciutats acollidores. 

6. Reivindicarem la derogació de la Reforma Laboral i l’anomenada “Llei 

mordassa”. 

7. Eliminarem les limitacions per clàusules socials, ambientals i lingüístiques a la 

contractació pública. 

8. Treballarem per identificar i eliminar barreres que impedeixen l’accés a 

determinades prestacions a les persones migrades, com per exemple la llei de 

l’IRPF que no permet que les persones sense NIE rebin ajudes econòmiques. 
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9. Impulsarem l’adhesió de Palma a xarxes de ciutats interculturals. Reclamarem 

un canvi en les lleis i en polítiques d’estrangeria de la UE i del govern espanyol 

que impedeixen el ple exercici de la ciutadania, impedeixen o dificulten l’accés al 

treball, als bens i recursos i a la participació en la política municipal de ciutadans 

arrelats d’origen estranger. 

10. Reclamarem acords amb la UIB per a garantir l’accés als estudis superiors dels 

menors estrangers no acompanyats. 

11. Reivindicarem la necessitat de garantir l’accés a ajudes econòmiques municipals 

als menors estrangers no acompanyats, ja que és una col·lectiu desatès. 

12. Reclamarem solucions de consens entre les administracions i els comerciants, 

els venedors ambulants i l’Ajuntament per ordenar la venda ambulant i aprofitar 

les sinèrgies entre venda ambulant regulada i comerç de proximitat. 

 

Mesures d’habitatge 

13. Pla d’Habitatge (Supra)municipal. Inclourem la figura de Pla d’Habitatge 

Municipal o Supramunicipal a la Llei d’Habitatge, per tal de planificar de forma 

òptima les necessitats d’habitatge i els diferents tipus d’oferta en relació al 

planejament urbanístic previst a executar i a les necessitats socials de cada 

moment. L’objectiu és que el planejament urbanístic, el procés de projecte i 

l’execució d’habitatge estiguin coordinats amb les necessitats del nombre 

d’habitatges i de les tipologies previstes en els estudis demogràfics i de memòria 

social. 

14. Reclamarem a l’Estat els terrenys de Son Busquets. 

15. Instarem el govern de l'Estat a limitar el preu dels lloguers segons les 

circumstàncies dels habitatges. 

16. Instarem el govern central a reformar la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU). 

 

Medi Ambient 

17. Seguirem participant a les xarxes de municipis contra el canvi climàtic, en la 

lluita contra les bosses de plàstic i el desenvolupament sostenible. 
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18. Exigirem la creació d’una Àrea de Control d'Emissions al mar Mediterrani que 

limiti la contaminació de l'aire a la zona marítima i que redueixi l'impacte negatiu 

de l'activitat marítima, especialment dels creuers. 

19. Exigirem mesures per a reduir els impactes ambientals de l’activitat portuària: 

contaminació acústica, ambiental, a la mar... 

20. Rebutjarem més rotund a qualsevol inversió a l’aeroport de Palma que impliqui 

incrementar la intensitat de vols i de passatgers i per tant les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle. 

21. Reivindicarem l’eliminació de la declaració de Bé d’Interès Cultural de les 

corregudes de bous. 

22. Exigirem al Ministeri de Foment i AENA/ENAIRE: 

 que pactin amb el Govern de les Illes Balears i els Consells Insulars els 
termes de la rebaixa de les taxes aeroportuàries anunciada recentment. 

 que no duguin endavant cap actuació important als aeroports de les Illes 
Balears que no compti amb el consens de les institucions locals. 

 que redueixin l’activitat aèria, especialment a partir de les 23.00h.  

 que duguin a terme actuacions que disminueixin la contaminació acústica 
de les aeronaus i que garanteixin el compliment de les mesures contra els 
renous per part de les companyies aèries. 

 que vetllin pels drets dels treballadors i treballadores dels diferents serveis 
dels aeroports de les Illes Balears i que evitin situacions d’explotació i 
precarietat. 

 en compliment de l’article 32 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, 
ens comprometem a avançar amb les nostres institucions, de manera 
clara i decidida, cap al cogovern dels nostres aeroports, començant per 
decidir sobre la reinversió d’almenys el 50% dels beneficis generats pels 
aeroports del nostre territori en la reducció dels impactes negatius, tant 
socials com mediambientals, generats per l’activitat turística. 

 Els resultats econòmics d’AENA a les Illes Balears han de revertir a la 
comunitat. Així, exigirem que part d’aquests ingressos s’inverteixin en els 
pobles i les zones als voltants de l’aeroport, per tal de pal·liar els efectes 
socials, econòmics i mediambientals negatius d’aquesta activitat. 

 

Mesures culturals i de patrimoni 

23. Reivindicarem dia 31 de desembre com a festiu a tota l’illa de Mallorca. 

24. Propugnarem que els correfocs, cercaviles i altres expressions de la cultura 

popular gaudeixin d’especial protecció a nivell autonòmic i estatal. 


