DEBAT DE LA CIUTAT
Discurs del batle de Palma, José Hila
Palma, 16 de maig de 2017
Digníssimes autoritats, ciutadans i ciutadanes,
Som a punt d’assolir la meitat de la legislatura i torna a ser hora de retre comptes,
davant vostès i la ciutadania, de la paraula donada i de la gestió realitzada.
De com una acció política basada en el diàleg, el consens i la participació, en la
proximitat i la transparència, és capaç d’anar transformant la ciutat, dia rere dia, cap al
model que ens traçàrem des d’un principi:
Una ciutat humana i accessible, on tothom hi tingui cabuda, on ningú se senti exclòs i
on tothom hi trobi les seves necessitats ben cobertes. Una ciutat viva i amb talent, de
la qual sentir-nos orgullosos.
PALMA, EL NOSTRE COMPROMÍS
Fa gairebé dos anys érem aquí mateix, constituint l’Ajuntament després d’unes
eleccions a les quals la ciutadania va votar pel canvi.
Les nostres prioritats han estat clares des d’un principi:
•

Donar resposta a les emergències socials, estar al costat de qui més ens
necessita.

•

Recuperar la dignitat dels barris amb la millora del serveis públics i del seu
entorn.

•

Crear ocupació amb drets laborals, perquè quin sentit té ser un referent turístic
si les condicions laborals dels nostres treballadors i treballadores no prosperen
com ja ho fa l’economia.

•

I, finalment, apostar per les noves tecnologies i la innovació, la sostenibilitat i la
qualitat ambiental.

A més, aquest equip de govern ha introduït les clàusules per a una contractació
pública amb responsabilitat social, mediambiental i lingüística.
Una iniciativa inèdita a Palma i que té com a objectiu essencial que la contractació
pública dins l’Ajuntament no respongui només a interessos econòmics, sinó que també
doni una resposta social.
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Aquest ha estat el nostre tarannà com a equip de govern: respondre a les necessitats
socials del nostre municipi.
Començàrem per posar pau i ordre en una societat crispada i desatesa, obrirem de bat
a bat les portes a la ciutadania i posàrem fi a les retallades.
Posàrem les persones al centre de la política i subordinàrem la nostra acció de govern
als valors tradicionals del progrés: llibertat, igualtat i justícia social, revisats i posats al
dia amb els nous valors de la participació, la transparència i la convivència
respectuosa en la diversitat.
Palma ha estat i és el nostre compromís.
Per això, des del primer minut hem fet feina de valent per a millorar justament allò que
determina el benestar de les persones en aquesta llar pública que és la ciutat: neteja,
mobilitat, infraestructures i seguretat ciutadana.
Com diria Tierno Galván: “Todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado; y la
ciudad, que es el hogar público.”
Idò sí, Palma és cosa de totes i tots. Una gran obra col·lectiva, fruit d’un compromís
comú i necessari perquè la ciutat progressi.
Una responsabilitat compartida: la d'una ciutadania que estima la seva ciutat i en té
cura, i la d'un ajuntament i un govern municipal que defensen els interessos del
conjunt de la ciutadania i garanteixen el seu benestar.
Aquest és el nostre compromís, la nostra senya d’identitat.
Per a recuperar, sobretot, l’orgull de Ciutat, de les ciutadanes i ciutadans per la seva
ciutat, pels seus pobles i barris.
Així ho vàrem entendre i així ho entenem avui.
UNA MANERA DE FER
Aquest equip de govern ha instaurat un altre estil polític, a peu de carrer i a prop dels
ciutadans, amb una escolta activa que ens ha permès donar resposta immediata a les
seves necessitats.
Això abans no passava.
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Jo mateix he rebut al meu despatx de la Batlia més de 700 persones i entitats en
aquests dos anys de mandat municipal.
A més del contacte directe amb les associacions de veïns i col·lectius socials que ens
han acompanyat, a mi i als regidors i regidores, en les visites setmanals a les
barriades i pobles de Palma.
En total, milers de ciutadans i centenars d’entitats que han estat atesos per mi mateix i
la resta de regidors responsables de les diferents àrees.
I això abans tampoc passava.
Aquest és, per a mi, un canvi substancial.
L’Ajuntament ha passat d’estar tancat a obrir-se a la ciutadania, amb majors o menors
encerts, però donant la cara i no l’esquena als veïns i veïnes de Palma.
I ho hem fet en un moment complex, molt complex.
LA COMPLEXITAT DEL MOMENT PRESENT
“No!”. Aquesta fou la paraula més sentida durant l’anterior govern del PP, que aprofità
la crisis econòmica per a posar en pilot automàtic el funcionament de l’Ajuntament i
dedicar-se en exclusiva a retallar de pertot.
A la passada legislatura el govern del PP va deixar perdre el temps sense oposar cap
mena de resistència als atacs contra els drets laborals i la pèrdua de qualitat de vida
dels ciutadans.
Mans plegades i d’esquena a la ciutadania: aquesta era la seva manera de governar i
de relacionar-se amb la gent.
I, a més, l'esclat de la investigació judicial sobre la presumpta trama de corrupció al si
de la Policia Local es va intentar tancar en fals, presumptament pels mateixos que
havien ajudat a crear-la.
Com si repetir una mentida mil vegades pogués convertir-la en veritat.
No els amagaré que veure i patir les conseqüències d'aquesta investigació és, amb
molta diferència, el més dur d'aquesta legislatura.
Hem estat un govern valent, que ha plantat cara, a pesar de les amenaces, en defensa
de l’interès general.
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He de reconèixer que es tracta d’una situació d’excepció que ens obliga a tots a fer un
gran esforç de responsabilitat i a una sobrecàrrega de feina.
Per això em sorprèn que alguns no facin aquest exercici de responsabilitat, a pesar de
la implicació directa que hi tenen.
Per sort, dins aquest Ajuntament hi ha moltíssims de bons funcionaris i funcionàries,
moltíssims de bons policies, que es deixen la pell cada dia perquè no es vegi afectat el
servei públic, per a donar normalitat a situacions que moltes vegades no són normals.
Ells són el cor que batega i dóna vida a aquesta institució.
Precisament per això els vull agrair personalment la seva dedicació i vocació de servei
públic i vull fer extensiu el compromís d'aquest equip de govern d'avançar en la
recuperació de drets, com ara la carrera professional, d'apostar per la promoció interna
i l'oferta pública de feina.
Gràcies a ells i a elles són moltes més les coses que funcionen que les que no.
Són molts més els projectes que es posen en marxa que els que no.
Mesures que prioritzen el rescat de les persones, la creació de feina digna i amb
garanties, la cohesió social i la qualitat dels serveis públics.
AL COSTAT DE QUI MÉS ENS NECESSITA
Sempre hem estat al costat de qui més ens necessitava.
En la mesura de les nostres possibilitats, hem sabut donar resposta a les emergències
socials.
Al llarg d’aquest mandat, hem obert un nou centre municipal de Serveis Socials a la
barriada de Son Gotleu i quatre punts d’atenció més als barris de Son Ferriol, l’Arenal,
el Terreno i la Soledat.
Aquesta política d'obertura de nous punts d'atenció social ens ha permès:
-

Descongestionar altres centres.

-

Reduir el temps d'espera per a ser atès per un treballador social.

I crear, a més, una xarxa de serveis socials més pròxima als barris.
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També hem creat una cartera de serveis socials i hem constituït el primer Consell
Municipal de Serveis Socials.
No ens hem aturat de fer feina i quan ha estat necessari hem potenciat la col·laboració
institucional per a continuar progressant.
Amb el Govern i el Consell de Mallorca hem signat diversos convenis que ens han
permès invertir 350.000 euros en programes de Serveis Socials, i altres 175.000 euros
en un programa de suport psicosocial de prevenció en infància i família en situació de
risc.
Hem aprovat un pla d’Igualtat i hem promogut la campanya “NO I PUNT” contra les
agressions sexistes a la nostra ciutat.
I amb la creació de l’Oficina Antidesnonaments, tot just iniciada la legislatura, l’estiu de
2015, posàrem en marxa aquesta eina essencial del rescat social.
Al llarg d’aquest temps hem salvat 654 famílies de perdre ca seva.
Just aquesta xifra ja val tota una legislatura.
Però no ens aturarem de fer feina per al benestar de les persones, la igualtat i els drets
cívics.
MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS
Juntament amb el rescat social, una altra de les nostres prioritats ha estat prestigiar els
serveis públics i impulsar un vertader esperit municipalista.
L’educació és un d’aquests serveis. I precisament perquè creim en una educació
pública i de qualitat, des de l’inici de legislatura hem invertit prop de 3 milions d’euros
en el manteniment i la millora dels centres escolars públics de la nostra ciutat.
Hem pintat de bell nou 34 escoles i hem introduït la figura de l’auxiliar de manteniment,
la qual cosa ha permès agilitar els temps de resposta davant qualsevol incidència.
També hem fet un gran esforç en el manteniment i la millora dels espais esportius
municipals, perquè l’esport i la salut també són un servei públic.
Els pot semblar poca cosa, però la setmana que ve podrem mirar als ulls els veïns de
Son Oliva i dir-los que sí, que comencen les obres del poliesportiu.
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Podem anar al Camp Redó i dir a la seva gent que sí, que a la fi hem posat la gespa
del camp de l’Antoniana.
Donàrem paraula i l’hem complida.
Però també hem donat veu a la ciutadania obrint els pressuposts municipals a la
participació ciutadana.
1 milió d’euros enguany i un milió i mig el 2018, quantitats sortides dels pressuposts
mateixos que agafaran forma de la mà del ciutadà i de les seves idees per a millorar
l’entorn.
SEGURETAT CIUTADANA
Hem fet i farem un esforç immens des de totes les àrees de govern per a millorar la
convivència, la qualitat dels nostres pobles i barriades, i així fer de Palma una ciutat
més humana, còmoda i accessible.
Hem acostat la policia als barris i pobles de Palma perquè la gent se senti més
acompanyada i segura.
Feim un esforç amb la Policia i els Bombers. Vostès els han vist, als darrers plens,
reivindicant inversions que són justes i necessàries.
Per això enguany invertirem 1,5 milions a dotar aquests dos cossos de mitjans nous
per a fer més eficaç la seva tasca.
Just a la Policia Local, enguany comprarem 12 cotxes patrulla, 30 motos i dues
furgonetes patrulla i, progressivament, renovarem l’armament dels agents.
Quant a serveis, hem posat en marxa l’oficina d’atenció als delictes d’odi, i hem obert
nous canals d’informació i relació amb la ciutadania.
Hem comprat 250 equips de protecció individual per als bombers.
I existeix el nostre compromís d’adquirir una nova autoescala amb els Pressuposts de
2018.
D’aquestes altres fites, també em sent especialment orgullós, perquè són la prova que
aquest Ajuntament funciona.
UN CORRENT ECONÒMIC POSITIU
En aquests dos anys, hi ha coses que han canviat a Palma.
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D’entrada, l’economia del nostre municipi ha entrat en una dinàmica que ha ajudat a
millorar els indicadors laborals i deixar enrere la crisi.
Actualment, segons les dades del mes d’abril, hi ha prop de 10.500 persones més
afiliades a la Seguretat Social quant al mateix període de l’any passat.
En els darrers dos anys, gairebé 20.000 persones més a la nostra ciutat, amb feina.
Els contractes indefinits han augmentat; han passat del 10% al 15% del total de
contractes.
Quant a l’atur registrat, 21.537 persones el mes d’abril passat; 4.495 menys que fa un
any; 7.810 en dos anys. En total, un descens del 27% en el nombre de persones en
atur al nostre municipi.
Una altra dada important, la trobam en el creixement del teixit empresarial. Un total de
335 empreses noves, la qual cosa suposa un increment del 3% en el darrer any.
Aquestes són algunes de les dades més importants que constaten aquest corrent
econòmic positiu. Una situació global que discorre paral·lela a l’evolució del turisme a
Palma.
Però calia alguna cosa més, qualque esforç des del si de la mateixa Administració, de
l’Ajuntament de Palma.
Així, progressivament, hem anat canviant l’orientació de PalmaActiva amb l’objectiu
d’atendre els col·lectius que més han patit els efectes de la crisi econòmica: joves,
persones en atur de llarga durada i majors de 45 anys, i de potenciar sectors
econòmics emergents.
Durant aquests dos anys, hem ajudat 338 persones a trobar una feina a través de
PalmaActiva i dels programes de col·laboració amb el SOIB, finançats amb fons
europeus.
A més, un total de 736 persones s’han beneficiat de les jornades de selecció que s’han
duit a terme a PalmaActiva.
En total, més de mil persones que, d’una o altra manera, comencen a veure el futur
amb un cert optimisme; perquè quan més falta els feia, han trobat l’Administració al
seu costat.
Tot plegat ens ha permès augmentar el pressupost sense augmentar imposts.
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Implantar una bonificació de l’IBI per a empreses culturals.
I retallar el deute municipal més de 30 milions d'euros.
Malgrat no estar-hi d'acord, complim la regla de la despesa, i no hem d'aplicar
mesures addicionals d'estalvi o retallada.
En aquests dos anys, hem acabat el Palau de Congressos, en marxa; una
infraestructura pública que a la fi ha deixat de costar doblers a la ciutadania per a
començar a oferir retorn econòmic a la societat.
Hem escoltat i ens hem proposat viure a una ciutat que sap gestionar l’èxit turístic, que
regula els excessos i la saturació, que tradueix els beneficis empresarials en millores
salarials i en oportunitats d’accés a l’habitatge.
La ciutat, la fan les persones i aquestes són el nord de les nostres polítiques.
Quant a la saturació puntual del centre de Palma, sobretot quan es produeix l’arribada
de turistes de creuer al port, la solucionarem novament amb la implantació d’un segon
paquet de mesures per a regular el flux de turistes per dins la ciutat.
Hem defensat com a ciutat la limitació del lloguer turístic en mans dels grans
especuladors, per a evitar una nova bombolla que esclati a la cara dels més
vulnerables.
Alhora, hem introduït elements en el debat, consistents a reclamar que la riquesa del
turisme sigui distribuïda de manera més equitativa entre la població.
Estam a favor d’un ordenament sostenible.
PALMA, MÉS VERDA I MÉS NETA
El nostre model de ciutat s’orienta cap a les persones, amb bons serveis públics, barris
connectats i plens de vida, gràcies al petit comerç; barris segurs, amb identitat pròpia.
I ho hem demostrat invertint en les persones i en els barris.
Amb més prestacions socials i durant més temps, millors serveis públics i una
estratègia de ciutat saludable.
Som conscients que qualsevol model de creixement no pot deixar de banda la
sostenibilitat.
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Treballam per una ciutat més humana, verda, i també més neta; amb una mobilitat a
l’altura d’aquests compromisos.
Ho feim des del convenciment com a equip de govern i amb la perspectiva del
compromís compartit amb tota la ciutadania per a fer-ho possible.
A través d’EMAYA, invertirem 18 milions d’euros en la millora dels serveis de neteja i
residus. Ara mateix, hem començat a renovar pràcticament tots els contenidors de
residus a Palma.
I, ben aviat, iniciarem el pla de recollida selectiva de residus a la zona centre.
A més, hem aprovat una nova ordenança de neteja que té com a objectiu primordial
afavorir la reducció de residus i fomentar el reciclatge.
Alhora, hem incrementat la vigilància a la Platja de Palma i hem augmentat la inversió
sanitària contra el renou i les plagues.
I, altrament, hem elaborat un pla de sequera, inèdit fins ara, que ens permetrà actuar
amb previsió i seny sobre un bé tan escàs com l’aigua.
Feina intensa, eficaç i planificada que també hem duit a terme en un àmbit tant cabdal
com la mobilitat.
Apostam per ampliar la xarxa de carrils bici, implantar la pacificació del trànsit al centre
històric i la renovació del transport urbà. Tot plegat, amb la voluntat ferma de donar
preferència al vianant.
Des de l’inici de 2017, oferim la gratuïtat del transport públic de Palma als menors de
13 anys.
I, just ara, acabam de crear un nou perfil d’usuari de l’EMT amb un descompte de prop
del 50% per a majors de 45 anys i en situació d’atur de llarga durada.
Hem creat 10 quilòmetres nous de carril bici a Palma, per a donar continuïtat a la xarxa
ja existent. Per altra banda, s’han afegit cinc noves estacions de Bicipalma i s’han
adquirit 140 bicicletes.
També hem quadruplicat el nombre de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.
Al mateix temps, hem implantat noves mesures de pacificació de trànsit al centre de
Palma, amb l’ampliació de les zones ACIRE.
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I altres accions, com la recuperació d’espais per als vianants tan emblemàtics com el
mirador de la Seu i el carrer de Velázquez.
A més, s’ha de destacar la protecció d’algunes zones i d’espais emblemàtics del nostre
municipi, com el Molinar, les Fontanelles i el Jonquet, la qual cosa s’afegeix a aquesta
estratègia global per la sostenibilitat.
Tenim un model compartit, perquè hem escoltat la ciutadania i ens hem proposat viure
a una ciutat més sostenible i moderna, amb més espai per als vianants, més zones
verdes, un transport públic útil i renovat, una ciutat que recicla i té cura del seu espai
públic.
Ens hem proposat millorar la formació dels treballadors i les treballadores, premiar els
projectes d'economia solidària i innovadors en sector emergents, protegir els
establiments emblemàtics, i ajudar amb subvencions directes a millorar el petit comerç.
CULTURA A L’ABAST DE TOTHOM
Ens hem proposat viure a una ciutat que atregui talent i que posi la cultura a l’abast de
tothom, amb espais culturals oberts a tota la ciutadania.
A l’Ajuntament tenim la responsabilitat d’allò que és públic, de dur endavant grans
projectes com l’obertura de Can Balaguer, i de respondre a les necessitats
d’equipaments culturals als barris; de vetlar pel patrimoni i de democratitzar la cultura.
També, però, de canviar dinàmiques als ens culturals que depenen de l’Ajuntament,
com la Fundació Espais d’Art o la Fundació Pilar i Joan Miró.
Hem obert el Casal Solleric a les bones pràctiques, hem provat per dues vegades la
contractació d’un director o directora artístics a través d’un jurat extern, amb
participació del sector.
Per diferents motius, no ha anat bé i aquest procés ha erosionat les relacions amb un
sector crític i exigent, com ha de ser el cultural. Lluny d’ignorar-ho o de caure en
l’autocomplaença, i sense rompre aquest lligam participatiu, perseverarem en la
intenció de dotar de contingut i lideratge l’espai expositiu de referència de la ciutat.
Una experiència i una responsabilitats compartides, que no han d’impedir continuar
treballant junts per una cultura plural, accessible i a l’abast de tothom.
Com a batle, també em sent especialment orgullós de la Fundació Pilar i Joan Miró a
Mallorca, que enguany compleix el seu 25è aniversari.
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Una fita que celebrarem amb una exposició a finals de juny a la mateixa Fundació amb
obres inèdites de l’artista català, que va fer de Palma ca seva. Se’n sentia orgullós i
compromès, i en bravejava arreu del món.
Sí, la cultura ens fa la vida millor; ens fa millors.
És el que fa de Palma una ciutat única.
REPTES DE FUTUR
Una ciutat única, però, com moltes altres ciutats, no exempta de reptes.
Tenim reptes de gestió: defensar legalment un gran parc a la Façana Marítima de
Palma, continuar apostant per la Platja de Palma després de la sortida del Ministeri de
Turisme, avançar en la rehabilitació del Camp Redó, gestionar amb pocs recursos...
Els diré que tenim altres reptes com a organització: la implantació de l’Administració
Electrònica, el dèficit de personal, consolidar la capacitat de fer feina transversalment
en projectes compartits i no per àrees, aconseguir finançament extern, millorar els
procediments interns, ser més àgils...
Però, a més, la ciutadania ens ha posat damunt la taula debats molt importants que no
podem defugir, com l’excés d’ocupació de la via pública, la saturació turística, el
lloguer vacacional i la dificultat d’accés a l’habitatge.
Són fites per a les quals estam preparats.
Perquè hem demostrat que aquest Ajuntament funciona, encara que molts s’entestin a
dir el contrari. I funciona perquè treballam en equip, i cada dia guanyam petites
batalles contra la pròpia frustració davant aquell veí o veïna que no arribam a ajudar
com ens agradaria.
També he de reconèixer que hi ha coses que ens agradaria fer millor i que estic
convençut que sortiran endavant els pròxims mesos:
Sé que Palma pot estar més neta
Que podem lluitar millor contra el renou
Que podem ser més àgils per als ciutadans
Però també vull posar en valor que ens hem sabut moure per a recuperar inversions
perdudes a Palma durant l’anterior mandat municipal.
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Palma torna a rebre doblers per capitalitat i hem aconseguit finançament dels Fons
Europeus per a posar en marxa nous i motivadors projectes per a la ciutat.
Fins i tot el Banc Europeu d’Inversions ha confiat en les possibilitats de Palma per a
finançar la renovació de la flota d’autobusos de l’EMT.
Per això sé que em sentiré orgullós d'aquí un any en veure com alguns esforços d’ara
comencen a donar fruits.
Veurem com avança la revitalització de l’Eix Litoral Ponent de Palma; com s’hi renova
la xarxa d'enllumenat, barri a barri; o com la recollida de trastos i els esforços
permanents en neteja comencen a donar resultats.
Sovint pecam d’oblidar el passat i sobrevalorar el present. Però la ciutat no és només
una obra col·lectiva en la qual tothom té alguna cosa a dir o a fer, sinó un present
continu sobre el qual sempre hi ha de planejar l’interès general.
Entre totes i tots, cadascú de nosaltres hi posa el seu granet d’arena per a fer de
Palma la millor ciutat possible.
Fa dos anys, en aquesta mateixa sala, vaig prometre posar tota la meva capacitat de
feina, força i seny en aquest govern.
Avui vull renovar aquest compromís amb humilitat, franquesa i lleialtat.
Com canta el vers de Salvador Espriu: “Ens mantindrem fidels per sempre al servei
d’aquest poble...” i jo hi afegesc, d’aquesta ciutat, Palma.
MOLTES GRÀCIES
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