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DEBAT DE LA CIUTAT. Intervenció del Batle, José Hila 

#JuntsPerPalma 

Palma, 7 de juny de 2016 

Regidores i regidors 

Amigues i amics 

Bon dia, a totes i tots els qui ens acompanyau avui en aquest saló de plens de 
Cort. 

Fa gairebé un any, en aquesta mateixa sala de les cases consistorials, vivíem 
un moment solemne i emotiu. 

El 13 de juny de 2015 es constituïen els nous ajuntaments sorgits de les 
eleccions del 24 de maig, entre els quals el de Palma. 

Eren temps de canvis, aquí a les Illes i arreu de l’Estat espanyol. 

La veu del poble clamava perquè donàssim carpetada al passat polític més 
recent i així ho va expressar a través de les urnes. 

La ciutadania capgirà amb el seu vot les majories dominants del PP per a 
conduir-nos a tots cap a una nova etapa de pactes, allà on el diàleg i la 
transparència marcassin les fites d’un nou camí a seguir: EL CAMÍ DE LA 
RECUPERACIÓ DELS DRETS PERDUTS. 

Ara fa un any constituírem el nou govern de la ciutat, un nou govern 
d’esquerres, del poble i per al poble. 

És hora de retre comptes de la gestió del govern que m’ha tocat presidir en 
aquests tres-cents seixanta-cinc primers dies de mandat municipal. És hora 
d’explicar ara alguns dels canvis que ha començat a experimentar Palma. 

#TuFasPalma  

Transcorregut un any de l’inici del canvi amb el Govern de la Gent, el més 
important que podem afirmar de bon principi és que hem aturat la inèrcia de les 
retallades i la confrontació dels últims quatre anys. 

• Hem posat pau i ordre en una societat crispada i desatesa. 

• Hem obert de bat a bat les portes de l’acció política cap a la ciutadania. 

• Hem tornat a governar per als ciutadans, com no es veia des de feia 
temps. 



 

 

2 
 

Perquè som un govern humà, proper i disposat a dur endavant una nova 
manera de fer política, on el canvi no és la decisió d’un sinó la suma de tots: 
UNA OBRA COL·LECTIVA. 

La transformació de Palma ha de ser i és l’obra de tota la ciutadania, de les 
ciutadanes i ciutadans de Palma, on totes i tots ens sentim implicats. 

Perquè, tu fas Palma; perquè entre tots feim Palma. Des de l’esforç conjunt i la 
col·laboració. 

Per això hem iniciat el procés d’elaboració dels primers PRESSUPOSTS 
PARTICIPATIUS ; perquè si entre tots feim Palma, l’eina real i fonamental per a 
la transformació la trobam en els comptes públics. 

Així, per primera vegada a la història de l’Ajuntament de Palma, hem habilitat 
una partida d’un milió d’euros perquè sigui la ciutadania qui decideixi ‘on i com’ 
vol que s’inverteixin els doblers públics, els seus doblers, els doblers de tots. 

Des del 16 de maig passat i fins al pròxim dia 16 de juny, ens trobam a la fase 
d’anar recollint les propostes que ens presentin totes les persones que vulguin 
participar-hi. 

Després vindrà l’anàlisi i valoració de les propostes i a final de setembre 
coneixerem les idees guanyadores, aquelles que han de modelar Palma a partir 
de la voluntat popular. 

Fa un any que iniciàrem un procés de transformació, tan important com 
apassionant; però la tasca de govern no està enllestida, ni prop fer-hi. Tot just 
l’acabam d’iniciar. 

I els PRESSUPOSTS PARTICIPATIUS  són, en aquest sentit, una de les 
moltes primeres passes que hem fet i que farem de cara a donar compliment al 
compromís de participació i inclusió del ciutadà de Palma en la presa de 
decisions. 

Un fet inèdit i que dóna prova de la nostra voluntat com a equip de govern de 
canviar les maneres de governar i de fer les coses. 

Però els mandats municipals són de quatre anys i no tot es pot fer en el primer. 
Encara que ja ens agradaria! 

No obstant això, feim feina per transformar junts Palma, a través de la millora 
dels serveis i atencions al ciutadà... 

...amb eficàcia i des de la proximitat, compromesos amb la realitat i amb la 
responsabilitat de qui se sent un servidor públic... 

...amb molta il·lusió i una feina intensa, i amb el repte de recuperar la confiança 
de la gent en les institucions. 
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Basta fer una ullada cap enrere per a veure com hem anat canviant junts 
Palma, la manera de governar i d’atendre les necessitats de les persones en 
aquest darrer any. 

• Hem posat en marxa l’Oficina Antidesnonaments. 

• Hem recuperat les inversions de la Llei de capitalitat. 

• Hem congelat els tributs i hem elaborat uns pressuposts reals. 

• Hem recuperat el Consell Social de les Dones, el Consell Social de la 
Ciutat, els Consells de Barri i molts altres òrgans de participació. 

• Hem generat noves oportunitats de feina als aturats majors de 45 anys i 
als joves. 

• Hem millorat el manteniment de les barriades, la neteja i l’accessibilitat a 
tots els barris i pobles del municipi. 

• Hem recuperat el diàleg social i entre institucions públiques. 

• Hem aprovat una moratòria de terrasses a Blanquerna i Santa Catalina 
per a repensar entre tots l’espai públic i el seu ús compartit, des del 
diàleg i el consens. 

• Hem posat en marxa el centre municipal de serveis socials GREGAL  de 
Son Gotleu i dos punts nous d’atenció social al Terreno i Son Ferriol. 

• Hem potenciat el Banc de Cultures i hem declarat Palma ciutat d’acollida 
de refugiats, perquè creim fermament en la convivència i la cooperació, 
ara més que mai. 

• Hem posat en marxa per primera vegada a Palma la figura del Policia 
Tutor. Un grup de tres agents ha fet feina aquest curs amb 1.500 
alumnes de quatre centres de Palma, informant-los i formant-los de com 
prevenir i protegir-se dels mals que els assetgen. 

A banda d’aquestes mesures concretes, progressam en innovació, creant a 
Palma la major xarxa Wi-Fi pública de la Unió Europea, i ens replantejam 
Palma des del model urbanístic i de mobilitat, per a fer de la nostra una ciutat 
més amable i habitable, amb l’elaboració del Pla Litoral Ponent i les mesures 
derivades del Pla estratègic de mobilitat sostenible. 

#JuntsFeimPalma  

Dit això, podem fer nostra aquella frase de Màrius Verdaguer a LA CIUTAT 
ESVAÏDA: “És sorprenent que una ciutat pugui canviar d’una manera tan 
absoluta”. 
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Era el recurs poètic i literari que l’escriptor menorquí, qui residí a Mallorca, 
emprà a la seva obra de 1953, per a parlar-nos de fets i gent que semblen 
passar per davant nostre com els fotogrames d’una pel·lícula. 

D’imatges que s’esvaeixen a mesura que passen una rere l’altra per damunt la 
nostra retina; però que totes juntes ens donen el sentit de continuïtat. 

Perquè la ciutat no són només carrers, places, edificis o els vehicles que hi 
circulen. La ciutat la fan les persones i, en aquest sentit, hi ha una ciutat 
diferent per a cada una d’elles. 

I Palma és, per això, una realitat tan complexa com apassionant, que ha de ser 
vista, escoltada i entesa. 

I aquest va ser el motiu pel qual, ara fa un any, les tres forces que integram 
l’equip de govern municipal –PSIB/PSOE, MÉS i SOM PALMA–  sumàrem 
esforços i compromisos. 

Va ser així com conformàrem un govern d’esquerres amb el compromís i la 
responsabilitat de treballar per a la transformació de Palma. 

Tot plegat, sota les premisses dels valors tradicionals del progrés, que 
segueixen sent la llibertat, la igualtat i la justícia social. 

Valors als quals havíem d’afegir també els nous valors del segle XXI: la 
participació, la transparència, i la convivència respectuosa en la diversitat. 

I així iniciarem aquest camí, amb un programa de govern sòlid, solvent i, 
sobretot, útil per a la ciutadania. 

Perquè Palma ens apassionava i ens apassiona, perquè volíem i volem fer 
feina junts per totes les “Palmes” que habiten la ciutat; perquè creim en les 
persones. 

Perquè res és impossible si entre tots ho feim possible! 

#GoverndelaGent  

Som el Govern de la Gent, que viu i treballa pensant en Palma i en les seves 
persones. 

Som el Govern de la Gent, que ara fa un any posà les bases per al canvi, amb 
l’objectiu de defensar els interessos dels ciutadans i d’atendre les seves 
necessitats. 

En aquell moment, rebérem una ciutat confrontada, dolorida i enfonsada per les 
contínues retallades. A poc a poc, li hem anat guarint les ferides. 

Una de les quals, l’atur, és encara la més important i preocupant. 
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No obstant això, les dades d’aquest mes de maig passat ens informen d’una 
constant i progressiva millora. 

Puc anunciar que un total de 2.011 persones trobaren feina el mes passat al 
nostre municipi. Ja acumulam 44 mesos consecutius de baixada que deixen la 
xifra global d’aturats, el dia d’avui, en 24.021 persones. 

En el darrer any, el descens de l’atur se xifra en un 13,2%. El sector serveis 
continua sent el motor de l’economia i el generador de feina més important; 
mentre que la construcció es recupera molt lentament. 

Malgrat les xifres positives, hem de seguir fent feina perquè l’ocupació que es 
genera sigui digna i amb drets. 

No s’entendria mai que amb una temporada turística que es preveu històrica, 
amb xifres rècord quant a nombre de visitants, aquesta situació no es reflecteixi 
en més llocs de feina. Una feina digna i amb drets, i sous apropiats. 

L’Ajuntament de Palma, a través de l’Agència de Desenvolupament Local 
PalmaActiva, impulsa el creixement econòmic, sostenible i integrador, i fomenta 
la capacitació professional i l’ocupació de qualitat. 

En aquest darrer any, un total de 407 persones han trobat feina a través dels 
diferents programrs de PalmaActiva. 

Milloram Palma des de la cooperació i la participació. 

Perquè som un govern humà, proper i disposat. 

Li hem retornat la veu al ciutadà, ara és escoltat i les seves decisions poden 
incidir en l’esdevenir de la política municipal. 

I, sobretot, hem recuperat el diàleg social. 

És així com aquest equip de govern ha aconseguit recuperar la CARRERA 
PROFESSIONAL  dels nostres funcionaris, suspesa per una decisió arbitrària 
del PP i recorreguda amb tots els drets davant els tribunals pels sindicats. 

Però el camí de la recuperació de drets dels treballadors municipals i del 
conjunt de la ciutadania no ha acabat. Seguirem fent feina. 

Mentrestant, hem tornat als barris i pobles de Ciutat, per a posar-los en valor. I 
que les persones que hi viuen se sentin orgulloses del seu espai. 

I hem recuperat també els espais de participació ciutadana: el Consell Social 
de la Ciutat, la Comissió de Festes, les consultes ciutadanes o els consells de 
barri... 



 

 

6 
 

Han estat unes primeres passes per a compartir amb la ciutadania la presa de 
decisions, que volem ampliar d’ara endavant. 

Per això, com deia, hem iniciat el procés dels PRESSUPOSTS 
PARTICIPATIUS , perquè la ciutadania senti de veres que les seves idees 
compten i que poden transformar Palma. 

La participació és un dels pilars sobre els quals s’assenta la idea de 
democràcia i és també un dels criteris a través dels quals els ciutadans jutgen 
l’acció dels seus governs. 

Per això, vull anunciar aquí, ara i davant tota la ciutat, que ens veu i ens escolta 
en directe a la sala o través de les xarxes socials, que ben aviat convocarem un 
acte públic de RENDICIÓ DE COMPTES. 

Es tracta d’un esdeveniment polític i social, inèdit a la nostra ciutat, que es farà 
dia 14 de juliol horabaixa al Teatre Xesc Forteza. 

En el context de reforma i modernització de les administracions públiques, la 
transparència i la rendició de comptes s’han assenyalat com un dels aspectes 
centrals. 

La rendició de comptes d’una institució pública és el conjunt de mecanismes 
que permeten explicar, justificadament, els seus objectius i resultats, responent 
a les necessitats i als interessos que li han atorgat legitimitat i s’han vist 
concernits per les seves actuacions. 

En un marc democràtic, la rendició de comptes és una idea originària i 
indissociable de la democràcia mateixa. 

Per això volem que aquest acte públic de RENDICIÓ DE COMPTES tingui tota 
la solemnitat que requereix, però que sobretot sigui un punt de connexió directe 
i sense mitjancers entre el ciutadà i els seus representants polítics i 
institucionals. 

Ho hem dit altres vegades, governar no és sempre fàcil, significa prendre 
decisions amb recursos limitats. I no sempre és possible fer les coses com ens 
agradaria, però així i tot avançam. 

I ho feim des de la proximitat, transparència i participació 

Perquè aquestes són les nostres senyes d’identitat i perquè aquestes són 
també les claus per a entendre el nord de la nostra acció política: sempre amb 
les persones com a referent. 

Els en posaré alguns exemples: 
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Ara mateix, qualsevol ciutadà pot manifestar les seves inquietuds al seu batle, 
de manera directa. Actualment, dedic dos dies a la setmana a rebre’ls, escoltar 
i prendre nota del que em vulguin suggerir o comentar. 

En aquest primer any de mandat, he mantingut prop de 500 reunions amb 
ciutadans i entitats. 

Entre uns i altres m’han manifestat la seva preocupació sobre el compliment de 
les ordenances, la mobilitat, la presència de la Policia Local a les barriades, 
l’estat dels serveis socials, la feina, la neteja o qüestions diverses sobre 
urbanisme. 

Tot plegat perquè hem volgut obrir les portes de Cort de bat a bat, no només 
com una manera retòrica d’explicar la nova manera de fer política que s’ha 
instal·lat a Cort, sinó perquè literalment és així. 

Els ciutadans vénen i es reuneixen amb mi, amb el seu batle i regidors, a qui 
expliquen els seus problemes amb el compromís de trobar-hi solucions. 

A més a més, organitzam visites guiades a la primera institució de Palma, 
perquè la gent conegui la història de l’Ajuntament, una realitat que tenen ben 
present cada dia. 

I una altra cosa important, el batle i tots els regidors surten cada setmana a 
recórrer les barriades, parlar i escoltar la gent, a peu de carrer. 

I per acabar, batle i regidors de l’equip de govern fan públiques les seves 
agendes, a través del web palma.cat, perquè els ciutadans estiguin informats 
sobre l’activitat dels seus representats. 

Aquest és l’autèntic canvi: PROXIMITAT, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ. 

EL BÉ COMÚ 

Perquè precisament som plenament conscients que els camins a través dels 
quals cercam el bé comú no són fàcils i sovint tortuosos o, com diria Ramon 
Llull, “llargs, perillosos i poblats de desficis”, volem seguir endavant amb el 
desig irrefrenable i la voluntat ferma d’aconseguir-ho. 

Sense por a res ni a ningú, perquè l’objectiu s’ho val. I així ha estat des del 
principi. 

Però també hem recuperat el diàleg institucional, perdut en els darrers quatre 
anys. 

Allà on hi havia confrontació i menyspreu, nosaltres –el Govern de la Gent– hi 
hem posat entesa i consideració. 
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D’aquesta manera hem pogut desbloquejar la Llei de capitalitat i recuperar les 
inversions del Govern a Palma, tan importants i estratègiques per al nostre 
municipi. 

Per primera vegada des de fa quatre anys hi ha doblers de la Capitalitat de 
lliure disposició per a les inversions que decideixi l’Ajuntament de Palma. 

Al llarg del present exercici, el Govern aportarà 7 milions, als quals s’ha de 
sumar una aportació del Consell de Mallorca que, per primera vegada, 
participarà econòmicament a la Capitalitat. 

En total, més de 10 milions d’euros per a les inversions que decideixi 
l’Ajuntament de Palma el 2016. 

Ningú no ho pot posar en dubte, pensam en Palma i en la seva gent, a atendre 
les seves necessitats. Perquè mai no ens oblidam de fer els nostres deures. 

Pensin una cosa: En els últims quatre anys, Palma no havia rebut ni un sol euro 
del Govern de les Illes Balears per a inversions de la Capitalitat. 

Perquè tampoc ningú no ho reclamava; perquè tampoc no interessava 
enfrontar-se al ‘germà gran’, encara que només fos per a defensar allò que 
legítimament li pertoca a Palma i tota la gent que hi viu. 

Ha estat un canvi considerable, una capgirada important en les relacions 
institucionals, i una aposta per la col·laboració i la cooperació en benefici de la 
ciutadania de Palma. 

Això ens permetrà: 

• Millorar les instal·lacions i infraestructures de les escoletes municipals i 
dels centres públics d’ensenyament infantil i primària (CEIPs), amb 1,7 
milions d’euros. 

• La millora del CAZ de la Platja de Palma, amb 1 milió d’euros, que ens 
permetrà millorar la recollida de pluvials i evitar vessaments. 

• O el milió d’euros que ens permetrà la restauració i conservació d’un 
dels elements patrimonials més importants i emblemàtics de la ciutat, el 
castell de Bellver. 

Perquè feim els deures i perquè sabem que els recursos propis de l’Ajuntament 
de Palma són escassos i insuficients, ens movem per a atreure capital i 
inversions que ens permetin progressar. 

Ho cercam a ca nostra, a les illes, però també a Madrid i a Brussel·les. Fons 
estatals i europeus que poden ser decisius per al nostre futur. 
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Els necessitam per a fer front a un ambiciós però efectiu Pla de sanejament, 
que inclou un conjunt d’inversions valorades en 220 milions d’euros, entre les 
quals la construcció d’una nova depuradora al Coll d’en Rabassa i millores en 
la xarxa de clavegueram i aigües pluvials per a arreglar problemes estructurals. 

Qüestions que les retallades del PP havien deixat a un costat del camí. 

Un altre projecte important és el Pla Litoral de Ponent. Es tracta d’una aposta 
pel desenvolupament urbà sostenible d’aquesta zona de Palma en els propers 
sis anys. 

Una iniciativa en la qual s’invertiran 25,4 milions d’euros, la meitat dels quals es 
finançarà amb fons europeus. 

Hem optat als fons Feder per a sufragar el 50% del projecte, que preveu 
actuacions a sis barris de Palma: el Jonquet, Son Armadans, el Terreno, 
Portopí, Cala Major i Sant Agustí, que requereixen una estratègia global per a 
frenar el procés de degradació dels darrers anys. 

Trobar solucions i atendre les necessitats de la gent és també saber planificar, 
amb responsabilitat i visió de futur. 

Però la recuperació del diàleg institucional, tan important per al BÉ COMÚ i per 
al progrés de la ciutat, no acaba amb el restabliment dels ponts de diàleg amb 
el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears o les institucions 
europees. 

Sinó també amb els ajuntaments que ens envolten i que conformen l’àrea 
metropolitana de Palma: Calvià, Marratxí i Llucmajor. 

Gràcies a aquest nou espai de diàleg i cooperació entre institucions públiques 
hem trobat la solució a un dels greuges històrics del Centre d’Educació 
Especial de Son Ferriol: la connexió a la xarxa d’aigua potable. 

Per proximitat, era més fàcil fer-l’hi arribar des de Marratxí que de Palma, on es 
troba el centre. Però la manca de voluntat política i la despreocupació dels 
anteriors gestors municipals cap a les autèntiques necessitats socials, l’havia 
deixat en una situació molt complicada. 

Allà on hi havia problemes, hi estam posant solucions. 

I hi seguirem fent feina amb Calvià, Marratxí i Llucmajor per a millorar el servei 
que oferim a la ciutadania: en matèria de mobilitat, neteja i seguretat ciutadana, 
sobretot en els espais limítrofs entre un municipi i l’altre. 

I, allò encara més important, poder seguir amb el procés de transformació de la 
ciutat, que junts, els tres partits d’esquerres, i amb la complicitat de tota la 
ciutadania, iniciàrem ara fa un any. 
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Perquè res és impossible si entre TOTS HO FEIM POSSIBLE ! 

Ara, però, voldria repassar de manera separada alguns dels reptes més 
importants d’aquest primer any de govern. 

POLICIA LOCAL  

Així, el cas de corrupció a la Policia Local va ser una de les primeres dificultats 
que vàrem haver d’encarar. 

La seguretat ciutadana és un indicador important de la qualitat de vida. Palma 
és una ciutat segura, gràcies a l’esforç de les dones i homes que integren la 
Policia Local. Prop de nou-cents agents (897) que vetlen dia i nit per la 
seguretat de tota la gent que viu, transita i visita la nostra ciutat. 

Però el cos de la Policia Local que ens trobàrem el juny de l’any passat vivia 
des de feia temps una situació delicada i complexa, i ningú no hi havia fet res 
en els últims quatre anys. 

Per culpa d’un grup de persones, agents i comandaments policials i altres 
funcionaris que havien posat el seu interès particular per davant el bé comú, 
que havien fet malbé els principis ètics del cos que representen i que havien 
embrutat el bon nom de la institució a la qual servien, ens trobàrem un cos de 
la Policia Local emmalaltit i desmotivat. 

El cas encara s’investiga i el jutge hi manté el secret de sumari, cosa que no 
ens ajuda. 

Però ho respectam, i seguim col·laborant activament en la instrucció de la 
causa aportant tota aquella informació que ens demana el jutge i que pot ser 
rellevant per a la resolució del cas. 

I fins i tot, enmig d’aquesta situació tan complicada, hem aconseguit posar en 
marxa la figura del Policia Tutor i incrementar un 100% el reforç de seguretat 
durant l’estiu. 

Mentrestant, seguim endavant en la regeneració d’un cos policial que ha de 
continuar sent el referent principal i més directe del ciutadà: Fa pocs mesos 
aprovàrem un nou organigrama i dissabte passat es publicaren les bases del 
concurs per a triar un nou cap de la Policia Local, que ha de ser qui lideri el 
canvi i la regeneració que tots desitjam, sobretot els agents. 

Confiam tancar aviat aquest procés i que la Justícia faci el seu camí amb l’altre. 

PALAU DE CONGRESSOS  

Un segon repte important el trobàrem a la Façana Marítima, no massa lluny 
d’on som ara, el Palau de Congressos de Palma. 
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Malgrat les complicacions que sorgiren al principi, a poc a poc hem posat en 
ordre les coses de palau, amb un nou concurs que defensa l’interès general. 
L’anterior suposava pèrdues de 20 milions d’euros. 

Hem resolt amb un nou concurs les inseguretats jurídiques d’una adjudicació 
mal donada a l’anterior legislatura, hem posat al dia els comptes de palau i, 
prèviament a tot això, ens fixàrem uns nous terminis per a la conclusió de l’obra 
ajustats a la seva qualitat i dimensions. 

Prop de 10 anys després d’haver-se iniciat, les obres del Palau de Congressos 
de Palma s’han acabat i aviat ja el podrem adjudicar. 

Ho hem fet en un temps rècord, un any. Quan l’anterior govern va ser incapaç 
de fer-ho. 

Per això vull agrair des d’aquí l’esforç de tota la gent que integra l’Àrea de 
Turisme per haver sabut trobar el camí més dret i ràpid. 

La nostra voluntat és que com més aviat millor es posi en marxa i comenci a 
generar beneficis a la ciutat i els ciutadans. 

Mentrestant, milers de ciutadans han conegut el Palau de Congressos per 
dedins i han esvaït els seus dubtes sobre aquesta obra pública. 

TURISME 

Perquè al cap i a la fi som una ciutat turística. Palma està de moda i som en el 
centre de la mirada de milions de persones de tot el món que pensen en la 
nostra ciutat com la destinació ideal per a les seves vacances. 

Som conscients dels reptes de seguretat, convivència i sostenibilitat que 
planteja el turisme en tot el municipi i en el conjunt de l’illa. 

Per això ens hem posat a fer feina de manera transversal amb les diferents 
àrees de l’equip de govern per a trobar solucions a totes les qüestions que 
se’ns presenten. 

Hem incrementat un 100% el nombre d’agents, fins a un total de 136, que 
integren l’operatiu policial que actuarà en temporada alta a la Platja de Palma; 
per a poder lluitar amb les nostres pròpies eines contra el turisme de 
borratxera, les excursions etíliques, la venda ambulant i el joc de trile. 

Hem demanat a la Delegació del Govern a les Illes un increment dels reforços 
del Cos Nacional de Policia, que no s’han produït. Insistirem tot el que sigui 
necessari fins que ens facin cas. 

Per una altra banda, hem dissenyat noves rutes d’accés al centre de la ciutat 
per als milers de creueristes que visiten Palma cada dia. Punts com el Parc de 
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la Mar o el Born es col·lapsaven massa sovint i havíem de menester una 
solució ràpida i efectiva. 

I, per a acabar, hem obert els fòrums necessaris per a anar debatent amb tots 
els agents polítics, socials i econòmics el futur de la ciutat i el seu model de 
gestió. 

Ramon Llull 2030 n’és un. Si les Illes Balears necessiten desenvolupar 
activitats que complementin la turística, activitats que afegeixin valor, no 
impactin el medi ambient, ajudin a equilibrar l’estacionalització i generin activitat 
empresarial i laboral estable; la ciutat de Palma representa una peça clau de la 
solució. En aquest sentit, podria ser el focus d’aquesta renovació. 

Pensam i estam convençuts que si el turisme va bé, l’economia i el treball 
milloraran. Però volem una economia i una ocupació de qualitat: sostenible i 
amb garanties de perdurabilitat. 

QUÈ NO FAREM PER PALMA, PER LA SEVA GENT?  

Els nostres principis no han canviat, continuen sent els mateixos: aplicar 
mesures que prioritzin el rescat de persones, la creació de feina digna i amb 
drets, la cohesió social i la qualitat dels serveis públics. 

• Perquè donam resposta a les necessitats dels ciutadans més 
vulnerables, atenem les famílies amenaçades de desnonament. 

• Perquè creim en els serveis públics, hem començat a dignificar les 
escoles i escoletes, que deixen d’estar oblidades per a donar un servei 
de qualitat. 

• Perquè volem promocionar l’esport com una eina educativa, de salut i 
d’integració... impulsam l’esport femení i tancam deutes pendents com la 
reforma dels camps de l’Antoniana o el poliesportiu de Son Oliva. 

• Perquè creim en el transport públic, hem contractat 31 xofers nous a 
l’EMT per reforçar el servei de totes les línies. 

• Perquè treballam per una Palma més amable i sostenible: 

Hem signat 3 acords nous amb municipis de Mallorca perquè els seus 
habitants gaudeixen de la Targeta Ciutadana amb els mateixos drets que 
qualsevol ciutadà de Palma. 

I hem incrementat fins als 9 anys la gratuïtat dels infants que viatgen 
amb bus. 
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• Més de 400.000 ciutadans de 41 municipis de les illes disposen de 
Targeta Ciutadana per a emprar EMT i Bicipalma com la resta de 
residents a Palma. 

• Hem donat oportunitats de feina als col·lectius amb especials dificultats, 
als majors de 45 anys i als joves a través de diferents programes de 
PalmaActiva. 

• Donam eines per a dignificar els barris amb un pla de subvencions de 
300.000 euros per a rehabilitació de façanes a Son Gotleu. 

• Hem creat un borsí a EMAYA per a poder cobrir les baixes i vacances 
del personal de recollida i neteja, perquè aquest servei essencial per a la 
ciutat mai no quedi desatès. 

I perquè les coses estant canviat i la gent se’n temi, hem obert de bat a bat les 
portes de Cort a la ciutadania, hem obert el despatx del batle per a rebre als 
ciutadans i l’equip de govern recorre cada dia la ciutat per a avaluar les seves 
necessitats. 

Perquè Palma sense les persones no té sentit, com tampoc no en té, de sentit, 
governar d’esquena a la ciutadania. 

LA CULTURA DEL CANVI  

Vivim temps de canvis. Una altra manera de fer política i, per què no dir-ho 
també, una altra manera d’entendre la cultura. 

Sabedors que aquesta crisi –de la que sembla que ens costa sortir– no ha estat 
només econòmica, sinó també cultural, hem impulsat un model de ciutat on la 
cultura ha de tenir un paper protagonista. 

Accessible i transversal, innovadora i participativa. 

Així per exemple, hem volgut situar els Premis Ciutat de Palma com una eina 
fonamental per a la dignificació de la creació artística de qualitat. 

Alhora que hem iniciat un Pla estratègic de patrimoni, per a avaluar el seu estat 
i dissenyar estratègies de conservació i promoció. 

La cultura ha d’anar de la mà de l’educació, enteses les dues com a serveis 
essencials a la ciutadania, públics i de qualitat, que han d’arribar a tots els 
racons, als pobles i barriades de la nostra ciutat. 

D’aquesta manera, hem posat en marxa el carnet únic de biblioteques, que 
permet als posseïdors poder accedir a les biblioteques de tot Mallorca, no 
només les de Palma. 
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Obrirem el Casal Balaguer i començarem la restauració de Bellver, ben 
necessària. 

I del turisme, on la cultura s’erigeix com una de les estratègies amb més força 
per a atreure un turisme de qualitat, no pel seu poder adquisitiu sinó pel seu 
respecte cap a l’entorn urbà i patrimonial de la destinació. 

En aquest sentit, la Fundació Pilar i Joan Miró és l’espai emblemàtic des del 
qual dibuixar noves estratègies per al foment de la cultura, vinculat a l’educació 
i al turisme. 

A més a més, feim feina de valent en la recuperació de la memòria històrica i 
els drets lingüístics perduts, a més de potenciar les activitats en els espais 
culturals. 

El català ha retornat als Premis Ciutat de Palma i a les comunicacions de 
l’Ajuntament, d’on no havia d’haver sortit mai. 

I el monument al creuer Baleares sortirà de la Feixina , on no havia d’haver 
entrat mai. Res no ens desviarà del camí iniciat per a la demolició del monòlit i 
la reordenació de l’espai urbà resultant. 

Però Palma no és just un espai en concret ni la feina de l’equip de govern es 
limita a una sola tasca. 

Però ja ho deia al principi, el mandat municipal són quatre anys i no tot es pot 
fer en el primer. 

EL QUE RESTA PER VENIR 

Ens queden moltes coses a fer, algunes de les quals ja les hem anat anunciant 
al llarg d’aquest discurs... 

• Com un ambiciós pla d’inversions en centres educatius i escoletes via 
inversions per Capitalitat. 

Però seguirem amb... 

• Un nou pla de Palma Habitada, amb més pisos i major abast social. 

• Aprofundirem en l’estratègia de Pobresa Zero, mitjançant una partida de 
60.000 euros anuals que aportarà EMAYA per a ajudes a famílies sense 
recursos per a garantir el subministrament d’aigua, un bé de primera 
necessitat. 

• Obrirem un punt nou d’atenció social a l’Arenal. 
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• Farem un pas important en la relació de l’Ajuntament i els seus 
proveïdors mitjançant la introducció de clàusules socials a la 
contractació. 

• Renovarem la flota d’autobusos de l’EMT, millorarem i modernitzarem 
els equipaments de l’SMAP, i obrirem cinc noves estacions de 
Bicipalma. 

• Dotarem de Wi-Fi tot el centre de Palma i les àrees turístiques del 
municipi. 

• Elaborarem un Pla estratègic de comerç emblemàtic. 

• Actuacions de millora en l’enllumenat públic de nombroses barriades de 
Palma junt amb l’elaboració d’un pla d’usos i gestió del Bosc de Bellver. 

És el moment de posar la nostra mirada en les persones i en tot allò que ens fa 

més ciutadans. 

PENSAR EN AJUDAR LA GENT 

Si alguna vegada ens hem demanat quin és el vertader sentit de les 

institucions, en general, i dels ajuntaments, en concret, hem de fer cas de 

l’anècdota que explicava fa pocs dies una mestra de Bunyola al seu Facebook. 

La docent explicava la reacció curiosa dels seus alumnes de segon de primària 

el dia que junts estudiaven l’origen i significat de la paraula ajuntament. 

La mestra i els nins jugàvem a trobar-hi la paraula ‘amagada’, és a dir, a veure 

d’on prové, quina és la seva arrel i així aconseguir que veiessin que 

AJUNTAMENT ve de JUNT o AJUNTAR. 

La resposta dels infants, però, superà qualsevol raonament etimològic: 

Un dels infants demanà la paraula per a donar el seu parer. Amb la sinceritat i 

desinhibició amb què acostumen a expressar-se, el nin va assegurar que 

ajuntament venia d’ajudar i que acabava en ment perquè la principal 

preocupació dels que hi fan feina és PENSAR EN AJUDAR al poble. 

Curiós, no? Justament allò que tots cercam i pretenem. 

I és que tant és l’etimologia de la paraula ajuntament, perquè tanmateix allò 

que realment importa és el sentit que la gent dóna a la institució. 
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Les institucions, i l’Ajuntament la primera, estan per a ajudar a la gent, per a 

atendre les seves necessitats i millorar les seves condicions de vida en la 

mesura de que sigui possible. 

Per això, aquest equip de govern fa feina de valent perquè qualsevol palmesà o 

palmesana ha de poder sentir la ciutat com a seva i sentir-se orgullós de viure-

hi. 

Orgullós perquè la seva ciutat és viva, perquè hi ha oportunitats per als joves i, 

sobretot, perquè amb les seves idees ha estat capaç de contribuir al canvi. 

Perquè una cosa hem de tenir clara com a ajuntament, Palma és una obra 

col·lectiva en la qual tots estam implicats, en la qual tots ens hi hem de sentir 

units. 

PALMA ÉS DE TOTES I TOTS, I JUNTS FEIM EL CANVI. 

Moltes gràcies 

 


