DISCURS DE L’ESTENDARD 2016
José F. Hila Vargas, batle de Palma

Amigues i amics,
Ciutadanes i ciutadans,
Avui, com cada 31 de desembre, plantam la senyera reial al bell mig de la plaça
de Cort.
Un gest amb el qual recordam un fet històric i ens reafirmam com a poble.
I així es fa a Palma des de segles enrere.
Però aquesta diada, una de les festes cíviques més antigues d’Europa, és molt
més que tot això.
Va molt més enllà de l’acte commemoratiu d’un fet històric i cultural.
Avui en dia, quan els representants polítics de la ciutadania sortim junts de
l’edifici de Cort suportant el penó del rei Jaume I feim.
Un acte amb el qual expressam el nostre acord amb tot allò que som i ens
representa com a col·lectivitat. Tot allò que som i sentim com a poble.
L’Estendard, punt de trobada
L’Estendard és, en aquest sentit, un punt de trobada i unió de totes les
persones que viuen al nostre municipi, més enllà de les seves diferències
culturals o ideològiques.
L’Estendard és la festa de Palma que uneix tothom.
Una ciutadania unida per un mateix sentiment de pertinença, per un mateix
compromís per aquesta terra.
Per això la festa no ha de perdre el seu caràcter reivindicatiu. És un ritual de
comunitat.
I, des del punt de vista institucional, un ritual de reafirmació de l’autonomia
municipal.
Benvingut sigui el Consell de Mallorca i la seva proposta de Diada de Mallorca
el 31 de desembre. Sumar sempre és positiu.
Però Palma reivindica el seu paper al capdavant de l’Estendard. La festa gran
d’un ciutat plural, diversa i multicultural, que vol promoure la convivència.
I aquest és el sentit de l’Estendard: l’expressió del nostre compromís per
Palma. Una responsabilitat compartida entre l’Ajuntament i la ciutadania.
AUTONOMIA MUNICIPAL
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Les ciutats són a tot Europa un factor de desenvolupament i inclusió social.
D’entrada, alçam l’Estendard per a reivindicar l’autonomia municipal i un millor
finançament.
Els ajuntaments són les administracions més pròximes al ciutadà, la primera
porta que toca quan té problemes o necessitats.
Som prop del 50% de la població de l'illa, però oferim serveis al 100%.
He de dir que Palma es troba infradotada econòmicament en relació amb tot el
que representa i aporta al conjunt de Mallorca i de la comunitat.
Alcem l’Estendard i reivindiquem la Palma que volem, i que entre tots
construïm. Una ciutat més justa, saludable, eficient, accessible, creativa i
estimada.
Una ciutat de la qual qualsevol ciutadà de les illes Balears es pugui sentir
orgullós perquè en forma part.
Una cosa hem de tenir clara: no podem oblidar el passat si volem entendre el
present i, sobretot, assolir el futur que projectam tots junts.
És així com la revisió del Pla general, per exemple, esdevé l’eina fonamental
que ens ha de permetre dibuixar un model de ciutat a la mida de les persones.
Una ciutat que creix, evoluciona, lluita i avança sense perdre la seva identitat i
sense deixar ningú enrere.
Aquest és el nostre repte de futur. Fer feina per una Palma habitable, solidària,
inclusiva i participativa.
EL NOSTRE REPTE DIARI
Però el benestar de les persones és el nostre repte diari. Alcem l’Estendard per
totes elles.
Perquè encara ara són moltes les víctimes de la crisi i de les retallades dels
diferents governs a la passada legislatura.
Persones que necessiten la nostra atenció i que sempre ens trobaran al seu
costat:
• Per això, juntament amb Metges del Món posarem en marxa un protocol
d’empadronament de les persones sense sostre, perquè puguin accedir
a la targeta sanitària i als serveis socials de l’Ajuntament.
• I, juntament amb el SOIB i el Fons Social Europeu, donam feina i
esperança a aturats majors de 35 anys. En total, 254 persones el 2016.
Perquè som un govern proper i de portes obertes, hem fet de la participació i la
transparència un dels nostres particulars estendards:
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• Per això destinarem 1 milió d’euros dels Pressuposts participatius als
corredors verds, a la creació del bosc urbà de la Riera i a la recuperació
de l’edifici de Gesa, entre d’altres projectes.
• I tenim ja unes clàusules socials per a uns contractes públics més justs,
solidaris i beneficiosos per al conjunt de la ciutadania.
I perquè la seguretat, la neteja i el transport públic són els principals paràmetres
del benestar de les persones:
• EMAYA invertirà l’any que ve 16 milions d’euros en vehicles, maquinària
de neteja i contenidors nous, que ens permetran millorar la neteja i la
recollida de residus a tots els pobles i barris de Palma.
• Milloram les freqüències de l’EMT amb la contractació de 51 xofers nous
i el 2017 renovarem la flota. I a partir de demà el transport públic a
Palma serà gratuït per als menors de 13 anys.
• En seguretat ciutadana hem dotat de nous recursos la Policia Local, al
mateix temps que revisam la seva estructura i el seu organigrama per a
avançar en el model de policia que volem: una policia de proximitat.
Pobles i barris de Palma, on es fan les persones i on aprenem a estimar la
nostra ciutat.
• Per això el 2017, amb el suport dels fons FEDER, invertirem 21,7 milions
d’euros en la millora de l’enllumenat de barris com Pere Garau, el Camp
d’en Serralta, el Fortí i Son Quint.
• I altres 3 milions d’euros pressupostats per al pròxim exercici al Pla
estratègic litoral Ponent, una inversió cofinançada per la UE.
• L’Antoniana tindrà el 2017 el seu camp de gespa artificial, amb una
inversió de 270 mil euros.
• A més, continuarem fent feina per a acostar la cultura a la ciutadania i
obrirem el Casal Balaguer com un renovat espai d’art per a la ciutat.
Volem cultura i educació a l’abast de tothom, i amb infraestructures de qualitat.
• Durant aquest estiu s’han fet 41 actuacions a centres escolars, entre
renovació de pintura, millora de façanes i patis.
• A més, 341 famílies es beneficiaran del bo escolar el curs 2016-2017.
Invertirem 242.000 euros en l’escolarització dels infants de les famílies
més fràgils i desafavorides.
I no ens oblidam d’una necessitat social de moltes famílies: l’habitatge.
• Per aquest motiu i per a garantir el lliure accés a l’habitatge, hem
presentat un nou programa Palma Habitada.
• A més, hem subvencionat amb 300.000 euros la millora de façanes de
Son Gotleu i el 2017 serà el torn del Camp Redó.
• Precisament al Camp Redó rehabilitam pisos gràcies a un conveni amb
la Caixa.
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• I aconseguirem un millor habitatge per a les famílies del Bloc VIII de
Corea.
• Hem congelat l’IBI general, l’hem incrementat a les grans superfícies i
hem bonificat al 50% els immobles culturals.
Ens queden moltes coses a fer per a millorar Palma, el nostre repte i
compromís.
Som conscients també de les nostres errades, de les quals prenem nota per a
no repetir-les.
En aquest sentit, hem d’agrair la tasca de l’oposició i del conjunt de la
ciutadania que, amb la seva crítica constant i constructiva, ens ajuden a ser
més encertats en les nostres decisions.
Però només farem possible que Palma funcioni si aconseguim que els beneficis
de la nostra economia arribin a tota la ciutadania.
Sabem que el turisme funciona i que hi ha més feina, amb 4.000 noves
contractacions en un any.
Però volem qualitat a tots els nivells. Especialment a la contractació, amb més
drets i sous dignes.
Per tant, volem turisme, sí; però amb un cert ordre i concert.
Hem de saber gestionar l’èxit del principal motor de la nostra economia, evitar
les saturacions com les d’aquest estiu i que la riquesa arribi a tothom.
Per això hem regulat el flux de turistes de creuer pel centre de Palma, amb més
rutes, i col·laboram estretament a tots els àmbits de debat per a regular el
lloguer turístic.
L’obertura del Palau de Congressos serà un revulsiu important per a l’economia
de tot el municipi.
En aquest context no podem oblidar el petit de comerç, dinamitzador de la vida
social i econòmica.
Som conscients que ens queda molt a fer. Un altre repte com a ciutat és la
igualtat, l’esforç constant per a aconseguir la plena equiparació entre dones i
homes a tots els àmbits de la nostra societat.
Tampoc no podem oblidar les dones víctimes de la violència masclista: mig
centenar a tot l’Estat espanyol el 2016.
Com Celia Navarro Miguel, de 56 anys, assassinada a Palma el novembre
passat per la seva parella.
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Hem d’alçar l’Estendard contra tot tipus de violència, en especial la de gènere, i
defensar unànimement i amb fermesa la pau, la tolerància i la solidaritat.
I també perquè el jovent de la nostra ciutat trobi l’impuls necessari per a agafar
el relleu de les nostres iniciatives i els nostres valors.
Aquest és el nostre principal Estendard.
En aquest sentit, vull encoratjar especialment els més joves que facin ciutat, la
visquin i l’estimin.
Perquè és un projecte col·lectiu en el qual tots ens hem de sentir implicats i en
el qual tothom té alguna cosa a dir i fer.
PALMA, EL NOSTRE COMPROMÍS
La ciutat la fan les persones, algunes de les quals integren l’Ajuntament de
Palma. Cadascuna és una peça imprescindible del motor gran i complex que
mou aquesta institució.
Una institució que s’ha vist sotmesa a un procés judicial per l’acció d’unes
determinades persones.
Però que ha sabut sobreposar-s’hi gràcies a la fermesa i la integritat del seu
col·lectiu humà.
Els treballadors de Cort són persones que en la seva tasca diària donen prova
del seu compromís de servei públic a la ciutadania.
A tots ells els vull encoratjar a seguir endavant per a anar construint entre tots
la ciutat que volem:
una ciutat de cada vegada més justa, solidària, habitable i acollidora.
FINAL
Tothom té alguna cosa a dir o fer en aquest procés de transformació de la
ciutat.
Perquè tothom, des del paper que li correspon, té una part de responsabilitat en
aquesta gran obra que és Palma.
La ciutat la fan les persones, i elles són el nostre repte diari. Per elles alçam
cada any l’Estendard.
Tan sols esper haver aportat com a batle el meu petit granet d’arena per a obrir
les portes de l’Ajuntament a la ciutadania, per a tornar la política al carrer, per a
recuperar la proximitat i l’escolta activa dels problemes de les veïnes i veïns de
Palma.
Salut i endavant!!!
BONA DIADA DE L’ESTENDARD
Molts d’anys a tothom!!!
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