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DISCURS DEL BATLE, ANTONI NOGUERA 

DEBAT DE L’ESTAT DE LA CIUTAT 

Dimarts, 19 de juny de 2018 

regidores i regidors, 
companys de l’equip de govern, 
companys de l’oposició, 
ciutadanes i ciutadans, 
senyores i senyors 
 
El sociòleg i psicòleg nord-americà David Riesman deia a la seva obra La 
multitud solitària que "L’esforç de la política consisteix a fer atractius els 
mateixos valors que voldríem en els nostres amics: la neteja, I'aspecte modern, 
la generositat, la cortesia, I'honestedat, la paciència, la sinceritat, la simpatia i 
I'afabilitat." 
 
És a dir, projectar al nostre voltant i fer realitat aquella idea de món que més 
ens atrau, i compartir-la amb els altres. 
 
L’esdevenir d'una ciutat depèn d’això, de la voluntat de les persones, del 
seu compromís en construir una ciutat moderna, europea i amb valors. 
 
El nostre repte és posar les bases per poder fer ciutats de qualitat i 
respectuoses amb el medi ambient, vives, solidaries i tolerants, on els 
ciutadans s'impliquin per a millorar-les.  
 
I això només es pot aconseguir amb la participació de les ciutadanes i 
ciutadans en un procés de compenetració amb la ciutat. 
 
Aquest ha estat el nord de la nostra acció política d’ençà que arribàrem al 
govern de l’Ajuntament de Palma, el juny de 2015, després de signar els acords 
pel canvi. 
 
Conscients que els camins a través dels quals cercam el bé comú no són 
fàcils i sovint tortuosos, no hem defallit en cap moment del desig 
irrefrenable de transformar la ciutat i de la voluntat ferma d’aconseguir-ho. 
 
Sense por de res ni de ningú, perquè l’objectiu s’ho val. I així ha estat des del 
principi. 
 
Tot i les enormes dificultats que ens trobàrem al principi. L’Ajuntament havia 
estat desballestat amb l’excusa de la crisi i els funcionaris havien caigut 
en el desànim i la desmotivació.  
 
I el pitjor de tot, el govern del PP s’havia oblidat de la ciutadania. Tampoc 
no es progressava perquè no hi havia inversions. 
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Allà on hi havia confrontació i menyspreu, nosaltres –el Govern de la Gent– hi 
posàrem entesa i consideració. 
 
Allà on ens trobàrem una Palma crispada i desatesa ara trobam una ciutat 
activa i participativa, que sap que vol i com transmetre-ho per fer-ho possible. 
Diàleg i participació és avui una realitat al nostre ajuntament i al conjunt de la 
ciutat, i els nostres governs de progrés –Cort, Consell i Govern- un model a 
seguir més enllà de la nostra comunitat. 

CANVI DE GOVERN A MADRID 
 
Però abans d’entrar a l’anàlisi acurat de la nostra acció de govern, permeteu-
me que comenti, encara que sigui de manera breu, l’actualitat política, 
determinada des de començament de juny pel canvi de govern a Madrid. 
 
Mariano Rajoy és ja l’expresident del govern espanyol gràcies a una 
moció de censura presentada pel PSOE i que ha prosperat amb el suport 
de totes les forces d’esquerra i dels nacionalistes bascos i catalans. 
 
Superada aquesta obscura etapa d’un govern de retallades i escàndols 
judicials, hi ha dues qüestions cabdals a plantejar al nou govern. 
 
D’un costat, mantenim la reivindicació d’eliminar la Llei de Racionalització 
i Sostenibilitat de les Administracions (Llei Montoro), que ha tret 
competències i autonomia als ajuntaments, i els hi ha coartat les seves 
capacitats de despesa i contractació. 
 
I de l’altre, exigim la retirada immediata dels dos recursos que presentà la 
delegada del Govern del PP, Maria Salom, contra la Carrera Professional i 
les Clàusules Socials. 
 
El nou president de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez, té ara el repte de 
materialitzar un canvi real en la relació amb les administracions locals. 
 
Els Ajuntaments som el fonament de l’arquitectura institucional, el primer lloc on 
mira el ciutadà quan té un problema i allà on troba la primera resposta. 
 
En el nostre cas, som el Govern de la Gent i estam al costat de qui més ens 
necessita. El nostre full de ruta roman inalterable des que assumirem el nostre 
compromís amb la ciutadania: 
 

� Donar resposta a les emergències socials i estar al costat de qui més 
ens necessita 

� Fomentar l’ocupació amb drets socials i laborals 
� Recuperar la dignitat dels barris i l’orgull de pertinença, amb la millora 

dels serveis públics i del seu entorn urbà 
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� Apostar per les noves tecnologies i la innovació, la sostenibilitat i la 
qualitat ambiental. 

 
Continuam fent feina per una ciutat humana i humanitzada, la ciutat de les 
persones, amb l’objectiu de l’interès general: 
 

� Transparència i participació: atenció a la ciutadania, municipalització 
010, agendes publicades, audiències públiques, visites setmanals als 
barris, pressupostos participatius i consultes ciutadanes. 

 
 
5 EIXOS: 

1. CULTURA COM A EIX TRANSFORMADOR 
2. MOBILITAT SOSTENIBLE 
3. LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 
4. DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA 
5. CIUTAT MÉS JUSTA 

1.- CULTURA COM A EIX TRANSFORMADOR 
 
La cultura té un efecte transformador: 
 

� crea persones més crítiques i societats més plurals 
� contribueix a generar desenvolupament econòmic 
� cohesiona la societat 
� ofereix respostes creatives als reptes de la societat d’avui en dia 

 
El que abans eren punts negres, ara esdevenen oportunitats per a la 
ciutadania. Des de la nostra institució volem potenciar les infraestructures 
culturals municipals com a espais generadors de continguts per una societat 
més culta, lliure i feliç. 
 
L’antiga Presó de Palma  esdevindrà un centre de creació contemporània 
Les Torres del Temple, les rehabilitam i les incorporam a la xarxa de museus 
I Can Ribes, futur centre de formació, creació i recerca de les arts del circ a la 
Soledat-Nou Llevant. 
 
 
 
La cultura és una eina que ens permet passar a l'acció i obrir-nos al món. 
Es tracta de contagiar passió per la ciutat. Com el projecte de LA CAIXA DE LA 
MÚSICA, futura seu de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, ubicada al 
Districte Creatiu de Nou Llevant. 
 
Treballar per la cultura és treballar pel desenvolupament. Hem aconseguit 
presentar una programació estable i variada als teatres perquè cada cap de 
setmana hi hagi una proposta interessant als espais municipals. 
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La cultura genera riquesa i l'entenem com una aposta per a la 
rehabilitació dels barris i pobles de Palma. Entenem la ciutat com a tot una, 
sense barris de primera ni de segona. Hem descentralitzat l'oferta cultural duent 
festivals i esdeveniments a barriades. N'és un exemple el recent Palma en 
Dansa, amb el vermut musicat a Can Ribas de la Soledat. 
 
La cultura és i ha de ser crítica i constructiva, ha de qüestionar i cercar 
respostes davant la incertesa. Aquesta és la cultura que volem per a Palma: 
que innovi, que investigui, que creï, que incorpori la tradició, que sigui 
contemporània i que també estableixi els mecanismes necessaris per a 
acostar-se a tots els ciutadans. 
 
 
 
 
 

MOBILITAT 
 
La Palma del futur és aquella que aposta per la mobilitat sostenible. A peu, 
en bicicleta o en bus. Un model que té com a prioritat la qualitat de vida urbana 
i el benestar col·lectiu, així com crear un espai públic confortable que afavoreixi 
la convivència ciutadana.  
 
El transport públic i la bicicleta han de ser els símbols dels pròxims 15 
anys. La situació és greu: a les Balears tenim l'índex de vehicles més alt de tot 
l'Estat.  
 
Mentre que la mitjana estatal és de 630 vehicles per cada 1.000 habitants, a les 
Balears en tenim 850 (per cada 1.000 habitants). 
 
Ara bé, la forta dependència del vehicle privat minvarà si hi ha alternatives de 
mobilitat còmodes, eficients i  sostenibles, i a mesura que la ciutadania prengui 
el compromís ferm de contribuir a fer una Palma més verda. 
 
El nostre repte és el de millorar les rutes i les freqüències del transport 
públic per assegurar que tota la ciutadania pugui moure's amb bus de 
barri a barri, de poble a poble.  
 
Renovam la flota de l’EMT. Enguany arribaran els primers 30 busos que ens 
permetran en tres anys renovar la meitat de la flota, una necessitat ben urgent 
ja que la mitjana d'edat dels vehicles actuals és de 15 anys. 
 
Palma ja disposa de 4 línies nocturnes amb 6 trajectes diferents que 
connecten els barris més densament poblats amb les principals zones d'oci de 
la ciutat i amb el Centre.  
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Milloram i facilitam el servei de l'EMT. Hem augmentat la gratuïtat del servei 
als 14 anys, amb una projecció d'augmentar-la fins als 16 al 2019.  
 
Així mateix,  abans de l'estiu, els usuaris podran emprar la targeta ciutadana 
per accedir al metro. L'objectiu per a l'any vinent serà poder utilitzar la targeta 
TIB als busos de l'EMT i dibuixar, així, una xarxa de transport públic a tota l'illa. 
 
Tenim 84 quilòmetres de carrils bici. Fins ara hem millorat els carrils bici 
existents i n'hem fet de nous, aconseguint un teixit ampli de carrils bici a tota la 
ciutat. Hem de poder arribar en bici a tota Palma. 
 
Hem fet una guia per al ciclita per assegurar la bona circulació i la bona 
convivència entre bicicletes, vianants i vehicles motoritzats. 
 
En conseqüència, una dada important: l’ús de la bicicleta ha crescut un 45 
per cent els últims 7 anys. Per tant, la ciutadania respon positivament. Volem 
una Palma amb més bicicletes, en substitució dels vehicles privats. 
 
La reordenació de l'espai públic, amb l’esponjament de terrasses, ha estat 
un projecte molt participat, plural i que vetlla per l’interès general. 
 
Per aquest equip de govern ha estat una passa molt important i ha suposat una 
millora pel que fa a la mobilitat i a la convivència entre els veïnats i el sector de 
la restauració.  
 
El passeig Marítim ha de deixar de ser una autopista per ser un punt cívic 
de la ciutat. Estam davant una oportunitat històrica amb el Pla Director del Port 
i el Pla General que tenim en fase de revisió per avançar en la relació entre el 
port i la ciutat. Que el port esdevingui una finestra oberta a la mar, per una 
Palma més amable i amb més valors. 
 
Reptes de futur: el tramvia. És totalment necessari equipar la ciutat amb un 
transport públic que pugui estructurar la realitat metropolitana actual. Per tant, 
l'objectiu per als pròxims anys ha de ser dotar Palma de tramvia. 
 
Com a ciutadans i ciutadanes, ens hem de donar l'oportunitat per a seguir 
canviant la mobilitat, amb  una nova xarxa de tramvia: una clara aposta per una 
Palma verda i sostenible. 
 
 
 

LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC 
 
Ja sabem que l’apatia i la indolència són dos dels mals que assetgen el 
temps present i són alhora el pitjor enemic del futur. I el futur de Palma, i 
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del món sencer, passa per prendre mesures serioses per la sostenibilitat 
ambiental i per la lluita contra el canvi climàtic. 
 
El gran repte de tota gran ciutat és la gestió dels residus, organitzar un sistema 
efectiu de recollida i tractament ajustat a les seves necessitats i peculiaritats. 
 
Palma ho ha aconseguit i camina amb pas decidit cap a l’objectiu de reduir un 
18% la producció de residus el 2020, gràcies a un innovador Pla de Prevenció 
de Residus que ha comptat amb una important participació ciutadana. 
 
Qui estima Palma, no l’embruta, ni la fa malbé. Però aquesta no és una 
tasca exclusiva de l’Administració. Entre totes i tots estam aconseguint capgirar 
l’incivisme. Des d'EMAYA hem duit a terme un nou pla de neteja a la ciutat. Un 
pla de xoc que ha suposat: 
 

− Per una banda, Palma recicla més que mai: hem passat d'un 15 a un 
23% de reciclatge a tota la ciutat, i d'un 20 a un 70% al centre històric 
amb el sistema innovador de Recollida Selectiva Mòbil. Ara podem 
gaudir d'un Centre Històric net, sense contenidors fixos ni als carrers ni a 
places. Gràcies a tots i totes per fer-ho possible. 
 
− Per altra banda, un nou Pla de Neteja amb una inversió total 
de 20 milions d’euros entre maquinària i contenidors. Una aposta per 
una Palma més neta amb una intervenció diària a tots i cadascun dels 
carrers, places, barris i pobles del nostre municipi. Netejam amb aigua 
mínim una vegada al mes tots els carrers de la ciutat. 

 
− Hem ampliat el Parc Verd de Son Castelló i hem posat en marxa 
el camió del reciclatge, que recorre tota la ciutat per ser més a prop de la 
gent i recollir residus especials. 

 
Entenem que tot canvi ha d'anar acompanyat d'educació ambiental. Una 
pedagogia aplicada en l’adopció d’un compromís general per a la millora del 
medi ambient i de l'entorn del nostre municipi. Una formació per als més petits 
però també per als adults: hem aconseguit arribar a tots els barris, pobles, 
escoles i col·lectius veïnals i empresarials de Palma. 
 
Palma tindrà el primer bosc urbà de la història, situat a l'antic Canòdrom. 
Es tracta d'un projecte engrescador, amb 16.000 m2 amb 300 arbres enmig de 
la ciutat. Una imatge verda de Palma que fins ara era inimaginable però d'aquí 
ben poc començarem les obres que transformaran el que ara és un punt 
abandonat en un nou pulmó verd per a lluitar contra el canvi climàtic. 
 
 
 
La societat civil i l’Ajuntament de Palma han aturat les aberracions 
urbanístiques. Les Fontanelles, Can Tàpera i el port petit del Molinar són tres 
espais que han protagonitzat les lluites dels col·lectius ecologistes ens els 
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últims anys. Des de les institucions hem donat l’empenta per aconseguir la 
protecció d'aquests tres espais, símbols naturals de la identitat de la ciutat. 
 
També hem intervingut en la recuperació del Bosc de Bellver i la 
rehabilitació d’Es Carnatge, gràcies als Pressupostos Participatius hem 
condicionat l’espai amb la retirada de 1.800 tones de residus, diverses 
actuacions de senyalització i informació, i la recuperació de la vegetació. 
 
L'aigua, un bé escàs que hem d’usar amb cura. Encara ens queda molta 
feina a fer en la presa de mesures efectives pel que fa a la bona gestió de 
l’aigua, un bé limitat a la ciutat pel fet insular. Hi ha prevista una inversió de 4 
milions d’euros per a la millora de la qualitat de l’aigua i l’increment de 
l’aprofitament de l’aigua de les fonts. 
 
D'altra banda, Palma progressa cap a un model de ciutat on la mobilitat 
sigui un dret i no una obligació, alliberant al ciutadà de la dictadura del 
cotxe, fomentant l’urbanisme de proximitat. Al mateix temps que evolucionam 
cap a una ciutat lliure d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per al 2030.  
 
 
 
Finalment, cal remarcar que hem incrementat la producció d'energies 
renovables a les instal·lacions municipals, com el poliesportiu de Son Hugo 
i l'edifici d'EMAYA de Son Pacs, mitjançant la instal·lació de plaques 
fotovoltaiques. La il·luminació led al camp de l’Antoniana i la renovació de la 
flota de l’IME amb vehicles elèctrics. 
 
Per aquests motius, Palma és una ciutat més verda. Palma és una ciutat 
activa que lluita contra el canvi climàtic. 

DIVERSIFICACIÓ DE L’ECONOMIA 
 
La creativitat, entesa com a impuls cap a la diversificació de la nostra 
economia. 
 
Convertir Palma en una ciutat creativa, mitjançant l’aliança i interacció dels 
tres grans agents claus per a l’impuls d’una economia inclusiva i innovadora: 
 

• La RECERCA aportada des del capital Intel·lectual de la Universitat (de 
les Illes Balears) 

• La conformació D’ECOSISTEMES D’INNOVACIÓ impulsats des de 
l’Administració pública. 

• I el DESENVOLUPAMENT d’una economia creativa per part dels Agents 
Socials i Econòmics de la nostra illa. 
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És així com hem de diversificar l’economia, creant diferents pols d’innovació, 
com ara: 

• Apostar pel factor humà de l'activitat econòmica significa una clara 
aposta per a l'economia social. 

• Convertir Nou Llevant en el futur districte creatiu i dignificar el sector de 
la cultura. 

• Reivindicar el petit i mitjà comerç i convertir Palma en la millor botiga del 
món. I ja podem dir que Palma disposa d’un catàleg amb 78 
establiments emblemàtics protegits, una eina que vetlla per la identitat 
de la ciutat. 

 
Des de PalmaActiva es continua fent feina per impulsar una economia que 
generi una ocupació estable i de qualitat; i per promoure la capacitació laboral i 
empresarial a Palma.  
 
Palma frega ja les 216 mil persones que fan feina, la xifra més elevada dels 
darrers 10 anys.  
 
I ja duim més de 5 anys (66 mesos) de descens continuat de l'atur a Palma, 
que es situa en 19.940 persones, una xifra absoluta inferior a la de l’any 2008. 
 
Però no és suficient. La defensa aferrissada de l’estabilitat en la contractació i 
la lluita contra la precarietat laboral, la bretxa salarial i altres urgències 
sociolaborals són una prioritat. 
 
Tot i que no tenim les competències que ens permeten escometre el problema 
de manera directa, ens valem d’acords amb altres institucions per poder 
avançar. 
 
En col·laboració amb el SOIB seguim ajudant  a la inserció laboral, persones 
aturades de llarga durada, majors de 45 any i joves. Som una ciutat que genera 
segones oportunitats. 
 

• 57 persones contractades a través del programa Palma Visibles 2017  
• 78 persones contractades a través dels sis programes mixtos de 

formació i ocupació  
• 88 persones contractades a través del programa Joves Qualificats 

menors 30 anys  
 
El proper mes de juliol contractarem 73 persones aturades de més de 45 anys 
a través d’una nova edició del programa Palma Visibles. 
 
L’Ajuntament de Palma ha ajudat a que 2.570 persones hagin pogut trobar 
una feina durant aquesta legislatura. 
  
Més enllà de l’ocupació, se situa el repte de dur el coneixement, la qualificació i 
els joves a la ciutat. Amb el nou districte creatiu del Nou Llevant, l’impuls a la 



 

 

 

9 

indústria nàutica i el Moll Vell ens donam l’oportunitat de ser una ciutat 
capdavantera i formada. 
 
 
 
I aquest és el gran debat que hem generat al voltant de la iniciativa RAMON 
LLULL 2030, un espai obert al diàleg i la reflexió on institucions públiques i 
privades exploren les oportunitats que atorga una nova Palma creativa i 
innovadora. 
 

UNA PALMA MÉS JUSTA  
 
LA PALMA QUE VOLEM I FEM ENTRE TOTES I TOTS apunta cap a una 
ciutat més justa i generadora d’igualtat d’oportunitats. 
 
Les grans ciutats del món qüestionen l’actual model turístic i Palma no n’és una 
excepció. Nosaltres, el Govern de la Gent, hem debatut i actuat per garantir 
que Palma sigui una ciutat d’èxit i no que mori d’èxit.  
 
La zonificació aprovada per aquest consistori i que estableix la prohibició del 
lloguer turístic en habitatges plurifamiliars a tot Palma alleugerà l’impacte que 
tenia sobre el mercat immobiliari.  
 
Una política impulsada després de l’aprovació de la primera i única iniciativa 
popular presentada al plenari de Cort per part de la Federació d’Associacions 
de Veïnats.  
 
D’aquesta manera hem estat valents davant l’emergència per a accedir a un 
habitatge a preu assequible a causa del lloguer turístic, entre altres factors. 
 
Una mesura valenta, contundent i capdavantera que assegura la bona 
convivència entre el resident i el turista, i que garanteix l’accés a l’habitatge per 
part del ciutadans i ciutadanes.   
 
Perquè entenem que si feim una ciutat per a qui l’habita, també ho serà per a 
qui la visita. 
 
A més a més, impulsam una nova política d’habitatge amb un objectiu 
clar: augmentar l’1% actual d’habitatges socials a un 10%. Enguany, el 
Govern ha invertit 17 milions d’euros per a la construcció de 140 habitatges de 
lloguer social a Palma i hem cedit cinc solars a l’IBAVI a la Soledat, el 
Amanecer i la Calatrava. 
 
Hem passat de la nul·la inversió en habitatge públic del PP durant la passada 
legislatura a una aposta clara i ferma per garantir l’accés a un habitatge digne. 
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Volem promoure la construcció de vivendes de protecció oficial, alhora que 
potenciam les línies d’ajudes al lloguer.  
 
Al mateix temps, hem creat i enfortit l’Oficina Antidesnonaments, que des 
de la seva obertura, a l’estiu de 2015, ha aturat 1182 desnonaments, el 70 per 
cent amb data de llançament. 
 
 
 
 
Hem tret línies de subvencions per a barris vulnerables: perquè tots mereixen 
ser barris de primera, com a Son Gotleu i al Camp Redó. I aviat 
n’incorporarem a Verge de Lluc. Hem rehabilitat 19 habitatges del Camp Redó i 
ara hem demanat la cessió dels habitatges del Govern per fer-hi el mateix. 
 
Aquest estiu iniciarem el desmantellament del poblat de Son Banya i 
esbucarem 45 habitatges. No podem permetre aquesta “fàbrica” d’exclusió 
social enmig de la ciutat, amb 193 infants amb un 80% d’absentisme escolar. 
Tots ells mereixen unes millors condicions per viure. No podem permetre que a 
un solar municipal on tots els ciutadans de Palma sufragam les despeses 
d’aigua i llum, hi hagi des de fa 40 anys un supermercat de la droga. Una acció 
i un acord polític firmat per totes les forces representades en aquest plenari, 
unides per a dignificar Palma. 
 
L’educació pública és el garant de la igualtat de coneixements i 
oportunitats dels nins i nines de Palma. La nostra aposta per l’escola pública 
és irrenunciable i decidida.  
 
Ja hem invertit més de 3 milions d’euros en les millores de les infraestructures 
educatives. Durant aquest estiu pintarem 15 centres escolars i condicionarem 6 
patis més, amb una inversió global de 820 mil euros. 
 
Des de l'estiu de 2015 s'han pintat 43 escoles de les 45 que hi ha a tot Palma.  
D’aquestes, 23 s’han pintat per de dins i per fora.  
 
A més, està prevista la construcció d’una nova escoleta municipal a Son Gibert, 
a un solar municipal, que oferirà 104 places de 0 a 3 anys. El seu cost de 1,3 
milions d’euros, es finançarà íntegrament amb fons de Capitalitat. 
 
Per tot això que hem dit no podem entendre les polítiques de canvi sense la 
participació activa de la ciutadania. 
 
Hem obert les portes de Cort de bat a bat, perquè la ciutadania hi entrés. Però 
també hem sortit al carrer per escoltar la veu de la gent. 
 
Visites a barris, audiències públiques, consultes populars i processos 
participatius. #TuFasPalma ha estat molt més que una etiqueta per xarxes 
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socials. Ha estat el punt de trobada de Cort amb una ciutadania implicada i 
compromesa amb la seva ciutat. Moltes gràcies! 
 
Treballam per fer de la nostra una ciutat cuidada i estimada, però també 
més segura. 
 
Perquè sabem que la seguretat ciutadana és un valor afegit a la qualitat de vida 
de la nostra ciutat, dels seus carrers i places. 
 

� Durant aquest passat curs escolar 2017-2018, més de 300 agents de la 
Policia Local han vetllat cada dia per la seguretat a l’entrada i a la sortida 
de les escoles i instituts. 

 
� Hem recuperat la Policia de Barri amb 120 agents que recorren dia a dia 

carrers i places. Una policia de barri propera i accessible, amable i al 
servei de la ciutadania. 

 
� La Policia Local de Palma posà en marxa el seu operatiu d’estiu a les 

zones turístiques del municipi el març passat, dos mesos abans del que 
acostumava a ser habitual, amb un reforç diari de 120 agents, 28 més 
que l'any passat. 
 

Enguany tenim més agents que mai vetllant per la seguretat a les zones 
turístiques de Palma. Som i serem implacables en la lluita contra el turisme de 
gatera. 
 
L'objectiu d'enguany és incrementar el control contra la pràctica del botellot i 
superar de llarg les 2.000 sancions. 
 

 
INFRAESTRUCTURES 
 

Infraestructures és una àrea sensible amb uns contractes complexos. Estam 
fent un esforç important per a la millora del paisatge urbà.  
 
 
 
Acabam d’adjudicar 1 milió d’euros per millorar la qualitat i eficiència de 
l’enllumenat públic al principals vials de la ciutat. Una intervenció que 
s’integra en un contracte més gran mitjançant el qual invertirem 21,7 milions 
d’euros fins a l’any 2020. 
 
Una inversió verda que ens permetrà estalviar més d’1 milió d’euros anual a la 
factura elèctrica. 
 
Preocupa especialment el tema dels vials, tant als ciutadans com a l’equip 
de govern. 
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Per això, invertirem 9,8 milions euros en millora i restauració paviment i 
voreres de tota la ciutat. Un 45% més que a l’anterior contracte. 
 
A més a més, hem de comptabilitzar els 60 milions d’euros que hi destinarem a 
Parcs i Jardins els propers quatre anys. 
 

 

EL FUNCIONARIAT, EL MILLOR PATRIMONI MUNICIPAL 
 
El funcionariat és el millor patrimoni de l'Ajuntament. Perquè tots i cada un 
d’ells i elles són els encarregats de dur a terme les polítiques de canvi per a la 
transformació de la ciutat.  
 
 
La base per a instaurar millores en l'organització interna passa per la confiança 
i el suport a tots els treballadors públics que fan possible que l'Ajuntament de 
Palma sigui la casa de tots els ciutadans i ciutadanes.  
 
Tenim els millors funcionaris per a fer, de Palma, la ciutat que tots i totes 
mereixem. Tots aquests canvis no serien possibles sense la participació activa 
dels funcionaris. 
 
NO farem mai anques enrere amb la recuperació de drets i garanties dels 2.390 
treballadors de l’Ajuntament de Palma. Perquè les seves reivindicacions són les 
nostres. 
 
Hem retornat la carrera professional, actualment suspesa pel recurs plantejat 
pel Govern del PP, i les hores extres que se devien des de 2014, i també hem 
ampliat els espais de negociació. 
 
Ho hem fet en aquests 3 anys de mandat municipal, en mig d’unes 
circumstàncies complexes, gens fàcils per tot el procés judicial que hem viscut 
a l’Ajuntament. 
 
Hem fet feina de valent per recuperar els drets i garanties suprimits pel govern 
anterior.  

• Els funcionaris han recuperat dos dies més dels ‘moscosos’ perduts (ara 
ja tenen 6 dels 7 que els hi pertoquen), més els dies d’antiguitat i triennis 
que els hi corresponen per anys de servei a la ciutat 

 
• Hem abonat les hores extres que es devien del 2014, 2015 i fins 

desembre de 2016 
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• Els hi hem pujat un 2% l’import de les ajudes mèdiques 
 

• Hem aprovat la baixa maternal a les 37 setmanes en cas d’embaràs 
múltiple i a 35 per a la resta, entre d’altres mesures. 

 
 
 
UNA PALMA IGUALITÀRIA, FEMINISTA, LGTBI, INCLUSIVA I 
ACOLLIDORA 
 
En aquests anys de mandat municipal hem fet passes importants cap a una 
Palma igualitària, feminista, LGTBI, inclusiva i acollidora. 
 
Les nostres línies estratègiques: 

� Una cultura institucional amb perspectiva de gènere 
� Una ciutat per a les persones 
� Una ciutat plural 
� Una ciutat participativa 

 
Fruit de tot això neixen campanyes com el PALMADONA en el món de l’esport 
o el NO, I PUNT. Una iniciativa de gran abast social que té com a objectiu 
permanent lluitar contra les agressions sexistes durant les festes. 
 
 
 
Molt important ha estat l’aprovació del PLA D’IGUALTAT 2017-2022 ens ha 
servit per crear una eina essencial per a dissenyar accions i estratègies 
transversals contra les desigualtats de gènere i a favor de la promoció de la 
igualtat entre homes i dones. 
 
No bastava amb l’esforç d’una sola regidoria, havia de ser un compromís 
assumit per totes les àrees de govern, departaments i empreses municipals. 
 
Hem posat les bases perquè Palma sigui una ciutat feminista: el Pla 
d’Igualtat de Gènere agrupa 248 mesures, que impliquen totes les àrees 
municipals per construir una ciutat més igualitària i més justa, estructurades en 
cinc eixos estratègics: 
 

1. La transversalitat 
2. La lluita contra les violències masclistes 
3. La promoció d’una societat socialment corresponsable 
4. Apoderament i participació de les dones 
5. Drets econòmics i socials 
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FINAL: UNA PALMA MÉS ESTIMADA 

 
L’expresident de l’Uruguay, José Mújica, definia la política com a la lluita per a 
la felicitat de tothom.  
 
El nostre repte com a representants de la sobirania popular als ajuntaments, les 
institucions més properes a la ciutadania, és posar les bases per poder fer 
ciutats de qualitat i respectuoses amb el medi ambient, vives, solidaries i 
tolerants, on els ciutadans s'impliquin per a millorar-les. 
 
Amb corresponsabilitat, valentia i visió hem anat fent feina per construir entre 
tots una Palma més justa, resilient, saludable, creativa i, sobretot, més 
estimada.  
 
Un camí que just acaba de començar: consolidam projectes i avançam amb 
nous. Posam al debat les polítiques per al nou model de ciutat: més just, 
saludable i resilient. 
 
Un dels reptes afegits és que la centralitat de la nova economia de Palma 
estigui a Nou Llevant, amb les indústries creatives, i al Moll Vell, amb el 
desenvolupament de la indústria nàutica, una manera de dur els joves, la 
qualificació i el coneixement dins la ciutat.  
 
El que abans eren punts negres ara són oportunitats i grans continguts per a la 
ciutadania. Can Ribes, Torres de Temple, l’antiga presó, les cases de Son 
Ametler, el Canòdrom. 
 
Només si construïm entre tots una societat civil compromesa, viva i activa, 
podem garantir una cultura democràtica forta i combativa. 
 
I aquest és el paper d'aquest Govern de la Gent: esperonar la societat, 
despertar-la del seu son i acompanyar-la cap a una acció transformadora i 
solidària per a fer de Palma la millor ciutat del món. 
 
Hem posat les bases per a la gran transformació de Palma, junts hem iniciat 
aquest camí que no té fi. Ara toca continuar amb la feina, amb seny i mesura, i 
amb molt de diàleg. Un camí que només serà possible amb l’ajuda i el 
compromís de tots i totes. 
 
Moltes gràcies!   
 
 


