Intervenció del batle José Hila
AUDIÈNCIA PÚBLICA DE RENDICIÓ DE COMPTES
Palma, 14 de juliol
Plaça Xesc Forteza, 19.30 h
Bona tarda a totes i a tots,
Gràcies per venir a aquest acte, el primer que feim com a equip de govern per a donar
comptes de la feina feta.
Retre comptes vol dir informar, justificar i responsabilitzar-se del que ha passat a
Palma durant el darrer any.
Vol dir donar la cara.
En un any pot haver-hi decisions encertades i altres de qüestionables, però el que sí
que hi ha hagut és un esforç per a tornar obrir les portes de l’Ajuntament, per a sortir
al carrer, per a fer de la proximitat i de la participació la nostra guia de govern.
Aquesta audiència pública és una passa més en aquest sentit.
Vol ser un exercici de transparència, de participació i de diàleg constructiu.
Com a ciutat tenim molt de reptes oberts i només des del diàleg aconseguirem millorar
aquesta obra col·lectiva que és Palma.
Fa un any la nostra obsessió era millorar l’ocupació, aturar les retallades i començar a
recuperar drets i serveis.
Ara, un any després, ja podem concretar accions.
Personalment, distingiria tres tipus d’accions:
- les coses que estaven aturades
- les coses que hem pogut recuperar
- les coses que necessitaven un govern d’esquerres per a tirar endavant
1. Les coses que, en alguns casos, duien anys aturades i que, a la fi, tenen una sortida.
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Entenc que per a la ciutadania aquesta era la nostra obligació, l’encàrrec bàsic a
qualsevol govern municipal.
Però haver-ho deixat aturat durant anys, com era el cas, ha fet necessari un esforç
addicional.
Parl de tres situacions molt concretes:
S’han acabat les obres de Palau de Congressos (qui ho diria després de tant de
temps).
S’han retirat les bústies de recollida neumàtica, que duien espenyades més de
dos anys.
I hem nomenat un cap de Policia extern a la trama investigada (Ja hi tornarem,
sobre aquest tema).
2. D’altra banda, hi ha petites coses que hem pogut recuperar i de les quals estic
especialment orgullós.
Dic petites coses perquè pot semblar poca cosa pintar 12 escoles en un estiu, però és
que abans es pintaven les mateixes en quatre anys.
Però aquesta dada és només un exemple de com ha retornat la política educativa a
l’Ajuntament amb un objectiu clar: posar les escoles al dia, que és la primera passa per
a un educació de qualitat.
Així com pot semblar poca cosa la contractació de 122 persones majors de 35 anys,
aturats de llarga durada i col·lectius vulnerables a través de PalmaActiva, recuperant
programes que, inexplicablement, havien quedat aturats en un calaix.
Però així aquest equip de govern ha volgut demostrar el seu compromís amb els
col·lectius més vulnerables en la recerca de feina.
Hem recuperat també la recerca de finançament. Hem presentat a Europa dos
projectes de desenvolupament urbà a les barriades del Terreno i Son Gotleu. Una
recerca que, per no gastar, s’havia abandonat.
Hem anat a Madrid a cercar finançament per a les depuradores.
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Hem recuperat les inversions de la Llei de capitalitat, que permetran de nou la inversió
als barris de Palma: en accessibilitat, en millora de les infraestructures, en els passos
de vianants al carrer de la Concòrdia, a Son Gotleu.
Pot semblar poca cosa per a un municipi com a Palma, però és que no partíem de zero,
sinó de sota zero.

3. I, per últim, aquelles coses que han necessitat l’impuls d’un govern d’esquerres:
En primer lloc, ja ho he dit: aturar les retallades. La crisis ha deixat de ser una excusa
perquè l’Ajuntament continuàs retallant serveis i carregant.
Però també posar en marxa noves ajudes socials de suport a famílies i infància en risc.
l’obertura de tres centres de serveis socials a les barriades de Son Ferriol, Son Gotleu i
el Terreno.
En un any hem duplicat el nombre i la quantia de les ajudes per a escoles d’estiu i per a
beques de menjador durant l’estiu.
Hem donat una nova oportunitat a centenars de famílies ateses a l’Oficina
Antidesnonaments.

I sí, hem apostat i apostam per la participació i la transparència:
Agendes públiques, despeses de publicitat i protocol públiques, pressuposts
participatius.
Hem iniciat un camí.
Un camí que és millorable.
Permeti’m que faci autocrítica.
Hem iniciat un sistema de recollida de trastos que, tot i que hagi millorat les
estadístiques quant a volum de trastos recollits, genera encara moltes queixes que ens
obliguen a millorar el sistema.
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Cosa que em consta que és una prioritat.
És un debat que no vull, que no volem, defugir.
Com no vull defugir la situació que s’arrossega al si de la Policia Local, una situació que
ve d’enrere i llegim cada dia als diaris.
Una situació a la qual hem fet front des del primer dia, amb contundència
I hem nomenat un cap de la Policia Local, que ve de fora, sense deutes amb ningú i
amb un encàrrec clar: apostar per la policia de proximitat, la que és al carrer fent
complir les ordenances, la que exerceix la mediació entre veïns, la que facilita la
convivència.
Aquest són dos reptes immediats de gestió, però en tenim més com a ciutat.
Tenim molt de reptes de futur, que requereixen un debat ampli per a prendre
decisions. A quins reptes em referesc?
Parlam d’economia, d’una temporada turística de rècord que des de
l’Ajuntament hem d’exigir que serveixi per a millorar l’ocupació, per a pujar els
sous i redistribuir la riquesa.
La creació de feina i l’allargament de la temporada són una realitat enguany,
però també tenim reptes que hem d’afrontar: com ara el lloguer vacacional i la
distribució del turistes de creuer més enllà de les avingudes per
descongestionar el centre en dies concretsParlam de comerç emblemàtic. Hem creat una comissió de feina per a la
protecció del comerç emblemàtic i tradicional. Després de 18 anys, hem iniciat
el camí per a ampliar el catàleg de patrimoni protegit a Palma.
Obrim el debat de la mobilitat. S’ha de restringir l’accés de vehicles al centre?
Des de dimarts passat no es permet el gir des del passeig Marítim a Antoni
Maura. Una primera passa per a pacificar el trànsit a la ciutat i donar prioritat
als vianants. Una passa que s’afegeix a l’ampliació de carrils bici, a la
contractació de nous xofers a l’EMT i a la millora de les línies.
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Parlam de fer complir les ordenances: de fems, de renous, d’animals de
companyia. Parlam de la convivència entre l’activitat econòmica i la vivència
dels veïns i veïnes en l’ocupació de la via pública.
Són debats que no volem defugir.
Són part de la ciutat que vivim.
Sí que vull defensar un model de ciutat orientat a les persones, amb barris connectats i
plens de vida gràcies al petit comerç; barris segurs, amb identitat pròpia.
Amb més espai per als vianants, amb zones verdes i bona xarxa de carrils bici.
Una ciutat que s'obre a la mar amb un front marítim que té en GESA i el Nou Llevant
un pol d’atracció de la innovació, que encara podem millorar amb una Platja de Palma
que sigui un referent en accessibilitat i en turisme familiar, amb un bulevard al passeig
Marítim i la protecció del Jonquet, Santa Catalina i el Molinar.
Vull defensar un creixement econòmic sostenible i integrador de la ciutat.
Un model de ciutat que està incomplert, des del meu punt de vista, sense dos
qüestions fonamentals: bons serveis públics i compliment d’ordenances.
Volem estar a l’alçada del que la ciutadania ens demana.
Però la realitat és que els ajuntaments hem pagat doblement la crisi.
Els ajuntaments som l'administració més pròxima al ciutadà, la primera porta a la qual
toca quan té dificultats. I en els darrers anys n'hi ha hagut moltes, de dificultats.
Aquests mesos hi ha hagut molt d’això que diuen “treball intern” per a despertar una
maquinària que amb les retallades, la regla de la despesa i la reforma local ha quedat
sota mínims. Els deman paciència.
Ens queda molta feina per fer.
L’Ajuntament s’ha de posar al dia en nombre de personal i perfils professionals, en
innovació i noves tecnologies, en administració electrònica.
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Eines totes indispensables per a donar un bon servei públic i per a fer complir les
ordenances.
Som conscients que aquest és un repte que tenim per davant i que la ciutadania ens
exigeix en el seu dia a dia.
I per això som avui aquí, per a donar la cara i respondre les seves preguntes.
Estic, estam... a la seva disposició.
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