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ACCIONS PRIORITZADES PEL FÒRUM CIUTADÀ PER A 
L’ELABORACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA LOCAL 21 

DE PALMA 
 
 

L’objectiu principal de l’Agenda Local 21 és aconseguir un desenvolupament sostenible 

que garanteixi la preservació del medi ambient i dels recursos per a què les generacions 

futures puguin gaudir de la mateixa qualitat de vida de la que gaudeix la societat d’avui 

en dia.  

 

L’ajuntament de Palma va aprovar l’adhesió a la carta d’Aalborg ,  per acord plenari de 

setembre de 2003, per unanimitat de tots els partits polítics.  La Carta d’Aalborg es la 

Carta de Ciutats i Viles Europees cap a la Sostenibilitat, a aquesta carta es recullen els 

compromisos municipals d’accions locals que integrin els principis de la sostenibilitat 

en totes les polítiques dutes a terme al municipi. Els compromisos d’Aalborg son: 

 
1. GOVERNABILITAT - Ens comprometem a potenciar els nostres processos de 

presa de decisions incrementant els processos de democràcia participativa. Per això 

treballarem per: 

1. continuar desenvolupant una visió compartida a llarg termini per a una ciutat 

o poble sostenible. 

2. fomentar la capacitat de participació i desenvolupament sostenible a la 

comunitat local i l'administració municipal. 

3. convidar a tots els sectors de la societat local a participar de manera eficient 

en la presa de decisions. 

4. fer que les nostres decisions siguin obertes, responsables i transparents. 

5. cooperar eficientment amb altres ciutats i pobles i altres esferes de govern. 

 

2. GESTIÓ URBANA CAP A LA SOSTENIBILITAT  Ens comprometem a 
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implementar cicles eficients de gestió, des de la seva formulació fins a la implementació 

i avaluació. Per això, treballarem per: 

1. reforçar l'Agenda 21 local o altres processos locals de sostenibilitat i 

canalitzar-los cap el nucli del govern local. 

2. garantir una gestió integrada cap a la sostenibilitat, basada en el principi 

preventiu i d'acord amb l'Estratègia Temàtica urbà de la UE. 

3. establir objectius i terminis en el marc dels "Compromisos d'Aalborg" i crear i 

realitzar el seguiment dels "Compromisos d'Aalborg". 

4. assegurar que els temes relacionats amb la sostenibilitat ocupin un lloc central 

en els processos de presa de decisions de caràcter urbà i que l'assignació de 

recursos es basa en forts i amplis criteris de sostenibilitat. 

5. cooperar amb la Campanya Europea de Ciutats i Pobles Sostenibles i les seves 

xarxes per seguir i avaluar els nostres progressos cap a l'assoliment dels 

objectius de sostenibilitat establerts. 

 

3.  BÉNS NATURALS COMUNS - Ens comprometem a assumir la nostra 

responsabilitat absoluta per protegir i preservar els béns naturals comuns. Per això, 

treballarem en la nostra comunitat per: 

1. reduir el consum primari d'energia i augmentar la part corresponent a energies 

renovables i netes. 

2. millorar la qualitat de l'aigua i utilitzar-la de manera més eficient. 

3. promoure i incrementar la biodiversitat i la cura d'àrees naturals i espais verds 

designats. 

4. millorar la qualitat del sòl i preservar sòls ecològicament productius. 

5. millorar la qualitat de l'aire. 

 

4.  CONSUM I ELECCIÓ D'ESTILS DE VIDA RESPONSABLES - Ens 

comprometem a promoure enèrgicament i facilitar l'ús prudent de recursos i fomentar 

un consum i una producció sostenibles. Per això, treballarem en la nostra comunitat per: 

1. evitar i reduir els residus, incrementant la reutilització i el reciclatge. 
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2. administrar i tractar els residus d'acord amb els principis de les bones 

pràctiques. 

3. evitar el consum energètic innecessari i millorar l'eficiència energètica dels 

usuaris finals. 

4. realitzar procediments de compra sostenible. 

5. promoure activament un consum i una producció sostenibles. 

 

5.  PLANIFICACIÓ I DISSENY- Ens comprometem a jugar un paper estratègic en 

quant a planificació i disseny urbà, tractant temes mediambientals, socials, econòmics, 

sanitaris i culturals per al benefici de tots. Per això, treballarem per: 

1. reutilitzar i regenerar àrees abandonades o desateses. 

2. evitar l'expansió urbana, obtenint densitats urbanes apropiades i donant 

prioritat al desenvolupament de zones industrials abandonades en lloc de zones 

verdes inutilitzades. 

3. assegurar un ús combinat d'edificis i innovacions, amb un bon equilibri entre 

llocs de treball, habitatge i serveis, i donar prioritat a l'ús residencial en el centre 

de les ciutats. 

4. Garantir la conservació, renovació i utilització / reutilització apropiades del 

nostre patrimoni cultural urbà. 

5. Complir els requisits disseny i construcció sostenibles i promoure una 

arquitectura i tecnologies per a la construcció d'alta qualitat. 

 

6.  MILLOR MOBILITAT, MENYS TRÀNSIT - Reconeixem la interdependència 

entre el transport, la salut i el medi ambient i ens comprometem a promoure 

enèrgicament possibilitats de mobilitat sostenibles. Per això treballarem per: 

1. reduir la necessitat de transport motoritzat privat. 

2. incrementar la quantitat de viatges realitzats en transport públic, a peu i amb 

bicicleta. 

3. promoure alternatives atractives a l'ús de vehicles motoritzats privats. 

4. desenvolupar un pla de mobilitat urbana integral i sostenible. 
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5. reduir l'impacte del transport en el medi ambient i en la salut pública. 

 

7.  ACCIÓ LOCAL PER A LA SALUT - Ens comprometem a protegir i promoure la 

salut i el benestar dels nostres ciutadans. Per això treballarem per: 

1. incrementar la població i prendre els amplis factors determinants de la salut, la 

majoria dels quals estan fora del sector de la salut. 

2. promoure la planificació del desenvolupament de la salut a la ciutat, que 

proveeix a les nostres ciutats de mitjans per a construir i mantenir aliances 

estratègiques a l'àrea de la salut. 

3. reduir les desigualtats en matèria de salut i afrontar el tema de la pobresa, el 

que requerirà l'elaboració d'informes sobre el progrés assolit cap a la reducció de 

les diferències. 

4. promoure l'avaluació de l'impacte de les polítiques sanitàries com un mitjà 

perquè tots els sectors concentrin els seus esforços en l'àrea de la salut i la 

qualitat de vida. 

5. mobilitzar els planificadors urbans perquè integrin consideracions que fa a la 

salut a les seves estratègies i iniciatives urbanístiques. 

 

8.  UNA ECONOMIA LOCAL ACTIVA I SOSTENIBLE - Ens comprometem a 

crear i garantir una economia local activa que ofereixi accés a llocs de treball sense 

perjudicar el medi ambient. Per això treballarem per: 

1. adoptar mesures que estimulin i donin suport l'ocupació i la creació 

d'empreses a nivell local. 

2. cooperar amb les empreses locals per promoure i implementar bones 

pràctiques empresarials. 

3. Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat i principis per a la 

ubicació d'empreses. 

4. fomentar mercats per desenvolupar la producció local i regional. 

5. promoure un turisme local sostenible. 
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9.  IGUALTAT SOCIAL I JUSTÍCIA - Ens comprometem a formar comunitats 

integradores i actives. Per això treballarem per: 

1. prendre mesures per reduir la pobresa. 

2. assegurar un accés equitatiu als serveis públics, educació, oportunitats 

d'ocupació, entrenament i informació. 

3. desenvolupar la inclusió social i la igualtat de gèneres. 

4. millorar la seguretat en la comunitat. 

5. assegurar un habitatge digne i bones condicions de vida. 

 

10.  DE LOCAL A GLOBAL  - Ens comprometem amb la nostra responsabilitat 

global a favor pau, justícia, igualtat i desenvolupament sostenible a nivell global. Per 

això treballarem per: 

1. reforçar la cooperació internacional i desenvolupar respostes locals a problemes 

globals. 

2. reduir el nostre impacte sobre el medi ambient global, especialment sobre el 

clima. 

3. promoure la disponibilitat i el consum de productes de comerç just. 

4. promoure el principi de justícia ambiental. 

5. millorar la comprensió i conscienciació a nivell local de la sostenibilitat global. 

 

FASES DE L’AGENDA LOCAL 21  
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2. Elaboració de la Diagnosi de Sostenibilitat.  La Diagnosi Ambiental, es compon 

del Pre-diagnòstic i un diagnòstic final. El Pre-Diagnòstic Ambiental,  és el document 

on es recullen tots els aspectes socials, econòmics i ambientals del municipi, a partir de 

fonts oficials. En base a aquest anàlisi de dades es fa una primera proposta de punts 

forts i punts febles. El Diagnòstic final, és el document que ha estat exposat a la 

població i enriquit amb les aportacions del fòrum Ciutadà. Palma va realitzar el 

diagnòstic l’any 2009 i es va presentar al Consell de Mallorca el primer trimestre 

de l’any 2010.  

 

3.  Pla d’Acció. Consisteix en elaborar un document que compti amb les accions i 

projectes que s’han dur a terme al municipi en base al principi de sostenibilitat, que 

recull lo que es proposa millorar als punts febles detectats a la diagnosi ambiental. 

L’Ajuntament de Palma ha mantingut reunions amb la ciutadania per a la 

realització conjunta del Pla d’Acció. 

 

 4.  Pla de participació per a l’elaboració del Pla d’Acció.  Persegueix la participació 

dels múltiples integrants d'un municipi en el procés d’elaboració i desenvolupament de 

l’Agenda 21 a fi de vincular l'Administració local i la ciutadania i implicar directament 

els agents socioeconòmics en el coneixement, prevenció i correcció dels problemes 

ambientals. El procés participatiu al municipi de Palma s’ha desenvolupat de la següent 

manera: 

• Participació a les reunions ordinàries dels Consells de Barri organitzades per la 

regidoria de participació ciutadana, aquestes participació es va començar al mes 

de setembre de 2010. L’objectiu d’aquesta participació va ser aprofitar aquest 

espai de trobada per explicar el projecte de l’Agenda Local 21 a Palma, 

engrescar a les entitats que no varen participar al procés de participació per a la 

fase de diagnosi, a incorporar-se a aquest projecte.  

• Participació a les reunions dels diferents consells territorials de districte de 

desembre de 2010, per presentar el document de diagnosi final amb les 

fortaleses i debilitats detectades al terme municipal de Palma, informar-los de 
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com anirà el procés participatiu per a l’elaboració del pla d’acció i animar-los a 

participar.   

• Simultàniament a les dues fases anteriors l’equip tècnic de l’Agenda Local 21 

va participar a diferents esdeveniments realitzats a Palma per informar als veïns 

i veïnes del municipi sobre l’Agenda Local 21 i en que procés es troba al 

municipi de Palma, animant-los a formar part del procés participatiu: Festa del 

Dia Mundial del Medi Ambient celebrada a la Plaça d’Espanya el passat 5 de 

juny de 2010, participació a la Fira de la Sostenibilitat i les Agendes locals 21 

celebrada al Parc de les Estacions de Palma el dia 16 d’octubre de 2010, festes 

de Sant Sebastià. 

• Actualització de la pàgina web de l’Agenda Local 21 de l’Ajuntament de 

Palma, amb l’objectiu de fer-la servir com un altra eina de participació i fent  

difusió a través de la mateixa dels diferents processos participatius duts a terme 

per les diferents regidories de l’Ajuntament de Palma. 

• Reunions específiques per a l’elaboració del Pla d’Acció segons calendari 

adjunt: 

DATES REUNIONS LLOCS REUNIÓ 
31/01/11 

19.00–21.00 h 
  

OAC San Ferran (Edif. Policia local) 

01/02/11 
19.00–21.00 h  

Centre Social Flassaders 

02/02/11 
19.00 – 21.00 h 

CEIP Can Pastilla – 
 

7/02/11 
19.00 – 21.00 h 

OAC San Ferran (Edif. Policia local) 

8/02/11 
19.00 – 21.00 h 

Centre Social Flassaders 

9/02/11 
19.00 – 21.00 h 

CEIP Can Pastilla – 
 

09/02/2010 
19.00 – 21.00 h 

Centre Social Flassaders 

23/02/11 Centre Cultural Es Jonquet 
26/02/11 

10.00 – 12.00 h 
Centre Social Flassaders 

22/03/11 Centre Social Flassaders 
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA D’ACCIÓ DE PALMA:  

 

• GOBERNABILITAT – Correspon al compromís d’Aalborg 1 

• PRESERVACIÓ DELS VALORS NATURALS, LA BIODIVERSITAT I EL 

PAISATGE DEL MUNICIPI - Compromisos d’Aalborg 2 i 3 

• CAP A UNA MOBILITAT I TRANSPORT SOSTENIBLE - Compromís d’Aalborg 6 

• GESTIÓ DELS RESIDUS, DE L’AIGUA I L’ENERGIA I OPTIMITZACIÓ DELS 

RECURSOS - Compromísos d’Aalborg 3 i 4 

• CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA, ACÚSTICA, LUMÍNICA I 

REDUCCIÓ D’EMISSIONS - Compromís d’Aalborg 3 

• ORDENACIÓ DEL TERRITORI, PLANEJAMENT URBANÍSTIC I HABITATGE - 

Compromís d’Aalborg 5 

• IMPULS DE L’ECONOMIA LOCAL. PROMOCIÓ DE LA 

DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA I LA FEINA - Compromís d’Aalborg 8. 

• AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA, L’INTEGRACIÓ I LA QUALITAT  DE 

VIDA - Compromisos d’Aalborg 7, 9 i 10 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 1 – GOBERNABILITAT 

 

1.1 Certificar mediambientalment les dependències municipals: EMAS i/o ISO 14001. 

 

1.2 Millorar la col·laboració i comunicació entre administracions. Serveis d’informació eficients 

i assabentats de les diferents competències del propi ajuntament i altres administracions per 

poder derivar correctament a la gent. Creació d’una finestreta única entre administracions. 

 

1.3 Seguir criteris de compra verda a les dependències municipals. 

 

1.4 S’hauria de fer complir la legislació ambiental en totes les matèries i a tots els àmbits. 
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1.5 Millorar els òrgans de participació de l’Ajuntament,  integrant als palmesans i palmesanes al 

debats que afecten la ciutat. Promoure una participació més activa i fer ús de les xarxes socials.  

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 2 – PRESERVACIÓ DELS VALORS NATUR ALS, LA 

BIODIVERSITAT I EL PAISATGE DEL MUNICIPI. 

 

2.1 Incorporar criteris ambientals a la gestió dels parcs i jardins municipals, afavorint la 

presència de fauna i vegetació autòctona, no al·lergògena ni tòxica, amb podes de l’arbrat 

respectuoses, creant espais verds sense gespa i sense ciment i protegint la vegetació de ribera del 

municipi. 

  

2.2 Ampliació i protecció efectiva dels edificis i elements arquitectònics valuosos i el seu 

entorn. Finalitzar la tramitació del catàleg d’elements patrimonials de l’Ajuntament de Palma 

relatius a l’antic sistema d’abastiment d’aigua format per les síquies d’en Baster, de la Vila i de 

Mestre Pere i establint figures de protecció als molins que resten a Palma.  

 

2.3 Implantar plataformes de col·laboració urbanística amb els moviments veïnals per crear en 

primer lloc una seducció per la ciutat, el seu paisatge i urbanisme mitjançant la informació i les 

pautes pedagògiques adients al col·lectiu. 

 

2.4 Re-descobrir el paisatge rural que ens envolta i preservar-ho de la pressió urbanística i 

especulativa, incorporant a l’Ajuntament de Palma a la Xarxa de Custòdia del Territori per 

poder arribar a acords d’ús i preservació amb els propietaris de les finques privades de zones 

verdes i rurals del municipi.  Fer un catàleg de punts d’interès geològic, arqueològic i 

biogeogràfic i de camins públics a Palma, creant vies de passeig de vorera als torrents i posant 

en marxa itineraris temàtics de passeig al municipi (oci, cultural, rutes esportives, històrics...), 

que marquin els quilòmetres de la ruta. 

 

2.5 Estudiar i recollir les causes que han donat lloc a les plagues de mosquits (canvi d’usos de 

l’aigua, camps de conreu abandonats, molins aturats, manca d’extracció, noves infraestructures) 

i en base al resultat d’aquest estudi posar en marxa mesures alternatives i/o complementàries per  

solucionar aquest problema. 
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3 – CAP A UNA MOBILITAT I TRANSPO RT SOSTENIBLE. 

 

3.1 Adhesió per part del municipi a la Carta de Córdoba i a la Carta Europea dels drets dels 

vianants, referent a seguretat vial i mobilitat sostenible. 

 

3.2  Millorar el servei municipal d’autobusos (EMT) donant mes informació dels recorreguts i 

de les connexions a les parades i dins els busos, increment de la freqüència dels autobusos així 

com de les línies circulars que uneixin els barris i  afavorir la intermodalitat. 

 

3.3 Controlar el pas de vehicles que vulguin entrar dins el casc antic sense afectar als veïnats i  

sense excloure cobrar peatge mitjançant la peatonització progressiva dels carrers del centre, 

restringint i prohibint l’ús de l’automòbil, cercant alternatives a l’aparcament de superfície per 

als residents del casc antic i emprant autobusos elèctrics petits i menys contaminants a la línia 2 

(circumval·lació centre històric). 

 

3.4 Reduir el tràfic del Passeig Marítim per obrir la ciutat a la mar i pacificar-ho. Prohibir el pas 

de camions de gran tonatge pel Passeig Marítim i incrementar el control per que es compleixi. 

 

3.5 Destinar ajudes al transport escolar col·lectiu com a mesura alternativa al transport privat.  

 

3.6 No fer més pàrquings dins la ciutat ja que això incrementa el tràfic i la majoria dels 

pàrquings del centre estan infrautilitzats. Promoció  i creació d’aparcaments dissuasoris. 

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 4 – GESTIÓ DELS RESIDUS, DE L’AIG UA I L’ENERGIA I 

OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS 

 

4.1 Augmentar el nombre de  contenidors de recollida selectiva al municipi, afegint contenidors 

de roba i sabates i dur a terme campanyes formatives i informatives en matèria de residus 

continues i cícliques per tot el municipi. 

4.2 Organitzar la inexistent gestió dels residus perillosos creant deixalleries i augmentant el 

nombre de punts verds al municipi.  
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4.3 Posar en marxa la recollida orgànica a tot el municipi de Palma (incloent el casc antic). 

Explicar a la ciutadania els beneficis del compostatge. 

4.4 Aplicar criteris de sostenibilitat als esdeveniments que promogui, participi o autoritzi 

l’ajuntament tenint en compte el baix consum energètic, reducció de residus i mobilitat 

sostenible per tal de disminuir la petjada ecològica. 

 

4.5 Posar xarxa d’aigües pluvials i clavegueram a les àrees on no hi ha amb aprofitament 

d’aigües pluvials. 

4.6 Revisió de la tarificació de l’aigua. Tarifa progressiva de  consum d’aigua tenint en compte 

els residents dels habitatges, de forma  que els que  consumeixen més paguin més i afavorir 

l l’instal·lació de comptadors individuals a totes les vivendes particulars.  

4.7 Aplicar criteris d’estalvi energètic a tot l’àmbit municipal donant compliment al “Pacte de 

Batles” signat per l’Ajuntament de Palma, estudiant la possibilitat de fer una ordre 

municipal que reguli l’ús de les energies renovables i la possibilitat de poder vendre 

l’energia generada a la xarxa. 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 5 – CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ AT MOSFÈRICA, 

ACÚSTICA, LUMÍNICA I REDUCCIÓ D’EMISSIONS. 

 

5.1 Aplicar, millorar i donar continuïtat al Pla de reducció de contaminació atmosfèrica a 

Palma.  

 

5.2 Abans d’autoritzar una activitat classificada consultar als veïnats més propers, no es 

suficient amb els terminis legals establerts ni amb la publicació al BOIB, s’hauria de 

comunicar als afectats (AVV i ciutadania), de l’obertura d’aquests terminis, facilitar els 

tràmits per fer al·legacions i contestar totes les al·legacions fetes. Fer estudis de renous i 

usos abans de concedir llicències d’ocupació de la via pública i realitzar controls periòdics. 

 

5.3 Aplicar la normativa vigent en matèria de renous, agilitzant la resolució de denúncies com a 

mecanisme d’autoregulació evitant l’indefensió ciutadana, no autoritzar a zones residencials 

la amenització musical complementària als espais públics, separant les zones de renou de 
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les zones de tranquilitat i controlar el renou als esdeveniments esportius al carrer i de les 

celebracions espontànies. 

 

5.4 Posar pantalles acústiques als voltants de l’autopista i a zones d’especial protecció acústica 

aprofitant les escombraries de les obres i sembrant vegetació autòctona com sabines, mates.  

 

5.5 Incorporar a l’enllumenat públic temporitzadors i repensar la necessitat d’enllumenat a 

determinades zones, revisar els lumens que s’usen, realitzar campanyes de sensibilització 

als comerços per que apaguin els rètols a la nit e incorporant plaques solars a les faroles 

quan sigui possible.  

 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 6 – ORDENACIÓ DEL TERRITORI, PLAN EJAMENT 

URBANÍSTIC I HABITATGE  

 

6.1 Lligar el planejament urbanístic a l’Agenda Local 21 de manera que aquesta el condicioni i 

no entrin en contradicció. Introduir el debat sobre la ciutat que creiem més sostenible, ciutat 

difusa o ciutat concentrada. Aquest debat es deu reflectir en el PGOU de la ciutat i cercar 

una solució a la privatització de la façana marítima, infraestructures portuàries tant 

públiques com privades (ports, clubs nàutics, pantalans, etc.), vivendes, etc.  

 

6.2 Mantenir la fisonomia típica de la ciutat respectant les alçades, tipologies constructives i 

mides de les parcel·les ja que no només formen part de la memòria visual sinó que son un 

valor afegit a la nostra major activitat econòmica, el turisme. Fer normatives per conservar 

la imatge de la ciutat  i incentivar la rehabilitació d’edificis abans de construir nous edificis, 

especialment al centre de ciutat.  

 

6.3 En matèria de disciplina urbanística s’hauria d’actuar de manera clara, ferma, ràpida, ser 

molt escrupolós i enderrocar les construccions il·legals. Incrementar el nombre 

d’inspeccions per detectar les construccions il·legals, fer un mapa de parcel·lacions il·legals 

al terreny rústic, ja que emmascaren l’ocupació real del territori i en alguns casos ocupen 

àrees d’inundació, creant problemes de salubritat i actuar enfront a situacions de 

barraquisme d’altura al casc antic. 
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6.4 Revisar el projecte de la via connectora ja que reflexa una política que afavoreix una ciutat 

dirigida al trànsit amb el risc de la creació de urbanitzacions futures i es un component clar 

d’insostenibilitat ja que s’ha dissenyada amb criteris de trànsit d’hora punta, de velocitat i 

no d’accessibilitat, connectivitat ni en funció de l’ordenació de territori integral, consumeix 

un excés de territori amb unes rodones desproporcionades, fomenta la dispersió urbana i 

l’ús del transport privat. 

 

6.5 No reincidir i donar solució a les errades comeses en la zonificació de la ciutat per a usos 

(ciutat funcional), creant illes que necessiten connectivitat viària i generin fluxos migratoris 

diaris i creen problemes de trànsit. Eliminar progressivament les barreres arquitectòniques, 

promoure la creació d’espais públics i corredors verds al municipi i distribuir-los millor i 

delimitar zones de ciutat per crear espais naturals en silenci.  

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 7 –  IMPULS DE L’ECONOMIA LOCAL. PROMOCIÓ DE LA 

DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA I LA FEINA 

 

7.1 Fomentar més el comerç de proximitat com a alternativa als grans centres 

comercials i el comerç just, responsable i ètic.  

 

7.2 Promocionar el treball al sector primari mitjançant la creació de cultius i 

ramaderia ecològiques. 

 

7.3 Promocionar el turisme al municipi mitjançant un bon transport públic, creació 

d’itineraris lúdics i culturals, espais verds, informació dels pàrquings existents a 

ciutat. 

 

7.4 Promoure l’associacionisme entre empresaris per anar tots en la mateixa línia.  
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7.5 Agilitzar els tràmits administratius per als locals que sol·liciten terrasses (a 

vegades arriba l’autorització quan ja ha passat la temporada). 

 

LÍNIA ESTRATÈGICA 8 - AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA, L’IN TEGRACIÓ I 

LA QUALITAT DE VIDA. 

8.1 Restaurar i mantenir Son Dureta per fer un complex soci -sanitari per malalts de 

llarga duració. Referent als centres d’atenció primària i als serveis socials, fer un 

estudi sobre la situació dels centres d’atenció primària i a les zones on se detectin 

mancances o que estiguin col·lapsats fer-ne de nous o augmentar els serveis, i en 

general dotar de més serveis d’assistència psicològica, serveis de traducció dirigits 

a la població d’immigrants i incrementar la mediació sociocultural. 

8.2 Reconvertir els hotels buits en pisos tutelats per a gent gran per que puguin 

prolongar la seva autonomia i habilitar parcs amb infraestructures biosaludables 

per les persones majors de Palma amb aparells que permetin a cada persona en 

funció de la seva edat realitzar exercicis de rehabilitació, gimnàstica i 

manteniment. 

8.3 Facilitar a les persones amb  problemes de mobilitat encara que siguin puntuals 

deguts a accidents o malalties, la possibilitat d’aparcar en ACIRES o zones 

reservades per a discapacitats per poder accedir al seu domicili. 

8.4 Referent a educació, fer un estudi sobre les necessitats de escoletes (de 0 a 3 anys) 

i escoles al municipi i a les zones on no hi hagi fer de noves, i posar en marxa 

“escoles de pares” dirigides a ensenyar als pares joves com atendre els nadons als 

diferents barris de ciutat.  

8.5 Fer un estudi sobre les necessitats de pistes esportives al municipi i on sigui 

necessari fer-ne de noves i millorar la coordinació entre l’IME i Son Pacs a l’hora 

de dur a terme el manteniment de les instal·lacions esportives. 

8.6 Augmentar la freqüència de neteja de carrers, voravies, parcs i altres llocs públics 

de Palma,  incrementar la vigilància al carrer per evitar l’abandonament d’objectes 
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i sancionar a les persones infractores. Posar banys públics al carrer o gratificar als 

locals que permetin l’ús. 

8.7 Obligar al compliment de la normativa de tinença d’animals de companyia. 

Recolzar a les entitats que gestionen colònies de moixos, facilitant-les el 

finançament de la castració i solars municipals on ubicar aquests moixos; recolzar  

els  programes als casals de gent gran per que es facin càrrec d’animals de 

companyia,  aturar el sacrifici de cans i moixos a Son Reus i augmentar la 

freqüència de reposició de  bosses per recollir els excrements dels cans al carrer.  

8.8 Implicar més a la policia de barri en la dinàmica del barri fent de pont entre barri-

ciutadania-ajuntament,  passant directament informació a la central; s’hauria 

d’actuar d’ofici  controlant a la gent que no compleix amb la normativa i tractar 

d’evitar que els cotxos aparquin al carril bici en lloc de regular-ho.  


