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ANNEX 
PROPOSTA PROGRAMÀTICA

ELECCIONS MUNICIPALS 2015
Joventuts Socialistes de Palma

1. L’elaboració d’un pla integral de joventut per a l’Ajuntament de Palma, que 
serveixi per al diagnòstic de la situació del jovent ciutadà a la vegada que es 
plantejen línies d’actuació transversals des de l’àmbit competencial municipal 
que marca la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de 
Mallorca. Aquestes línies d’actuació prioritzaran les polítiques dirigides cap a 
l’emancipació dels i de les joves de Palma.

2. La dedicació a les polítiques locals de joventut d’un mínim de l’1% del pressupost 
municipal.

3. La constitució d’una comissió interdepartemental a nivell municipal per a la 
coordinació i seguiment de l’aplicació de les poítiques de joventut, formada 
per representants de totes les àrees amb implicació directa o indirecta al 
desenvolupament del pla integral de joventut, i presidida pel o per la titular de 
la regidoria de joventut.

4. L’impuls del servei PalmaJove prioritzant la proximitat i l’accés als serveis 
municipals als barris de Palma, servint-se dels Espai jove i dels casals de barri.

5. L’obertura d’un casal jove central assolint la titularitat o l’ús de l’antic edifici 
de l’estació d’autobusos de l’empresa Transports de les Illes Balears, ubicat al 
parc de Ses Estacions. Aquest centre seu dels principals serveis a la joventut, 
amb espai per acollir al Consell de la Joventut de Palma i el desenvolupament 
d’activitats.

 Associacionisme i representació

6. Fomentar l’associacionisme juvenil amb campanyes informatives, de formació 
i tallers als centres educatius i que comptin amb el suport del Consell de la 
Joventut de Palma. Per això, cal millorar la informació i l’assessorament per a la 
creació de noves entitats juvenils mitjançant el servei de PalmaJove. 
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7. Fer del Consell de la Joventut de Palma un espai de consens, obert, plural, 
participatiu i representatiu, i que sigui reconegut com a organisme públic 
autònom i, per tant, com a interlocutor, com a intermediari i com a òrgan de 
consulta pel que fa a les polítiques de joventut. 

8. Recuperar els programes d’ajut i subvencions municipals per entitats juvenils 
establint criteris d’utilitat pública i de sostenibilitat econòmica. 

9. Creació d’una jornada o fira dedicada a l’associacionisme, especialment a 
plataformes ciutadanes i entitats juvenils.

10. Desenvolupar i dotar d’autonomia als Consells de Districte i el Consell Social 
de la ciutat de Palma i complementar-lo amb la creació d´altres com el 
Consell Econòmic, el Consell de Medi Ambient, el Consell de Benestar Social i 
Cooperació, el Consell de la Cultura i el Consell d´Esports i tots representants 
al Consell de la Ciutat. 

11. Revisar la funcionalitat i l’organització dels Consells de Barris promoguts a 
la legislatura 2007-2011 i fomentar la creació de plataformes ciutadanes als 
barris de Palma on estiguin representades tots els col·lectius i entitats del barri, 
amb funcionament autònom, sense tuteles perquè es converteixin en vertaders 
interlocutors ciutadania-institució.

12. Promoure la participació dels i de les joves en política garantint la seva presència 
a les candidatures municipals, que siguin la veu directa amb i de les joves.

Participació ciutadana

13. Promoure que els ciutadans i les ciutadanes participin de forma directa en 
la presa de decisions, especialment en el que es refereix a les despeses i els 
pressupostos municipals reformant el Reglament de Participació Ciutadana.

14. Impulsar consultes ciutadanes en assumptes de competència municipal i que 
siguin d’especial rellevància pels interessos de Palma. 

15. Obrir processos participatius per l’elaboració dels pressupostos municipals. 

16. Facilitar la Iniciativa Popular rebaixant el límit mínim de signatures a l’1% de la 
població de Palma. 

17. Fer que els plenaris municipals de Cort siguin més dinàmics i que afavoreixin la 
participació dels col·lectius i entitats. A més, passar els punts amb participació 
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ciutadana a l’horari d’horabaixa, ja que molts representants tenen obligacions 
laborals.

18. Ampliar la participació dels col·lectius i entitats a les comissions municipals.

19. Millorar el funcionament dels consells de districte fent-los més oberts i 
participatius, deliberatius i vinculats, integrats per les entitats del districte.

20. Millorar els processos d’exposició pública i de participació ciutadana de 
projectes.

21. Crear una plataforma informàtica per a la participació i consulta ciutadana 
sobre qüestions d’àmbit municipal i que es pugui sectorialitzar a l’àmbit concret 
de cadascuns dels barris.

Regeneració democràtica

22. Establir la limitació de mandats a dues legislatures pels càrrecs electes.

23. Impulsar codis de transparència i Bon Govern per la rendició de comptes del 
batle o batlessa a les Juntes de Districte i els consells sectorials de la ciutat. 

24. Publicar de forma detallada al web de l´Ajuntament de Palma l’agenda pública i 
plans de feina dels regidors i regidores municipals. 

25. Millorar el portal de transparència per fer-lo més accessible i clarificador web 
de l´Ajuntament de Palma. 

26. Juntament amb el Govern de les Illes Balears promoure la reforma dels centres 
i infraestructures educatives i assegurar el seu manteniment. 

27. Fomentar programes formatius i de sensibilització en els valors democràtics 
amb especial interès cap a la igualtat de drets i oportunitats i la diversitat social, 
posant atenció pel que fa a la igualtat de gènere, la prevenció de la violència de 
gènere entre els i les joves, la salut sexual i reproductiva amb la perspectiva 
LGTBI. Així com la participació ciutadana, el respecte al medi ambient i el 
coneixement cultural. 

28. Promoure la formació en idiomes amb cursos especialitzats i dirigits a les 
diferents edats i que s’imparteixin als casals de barri. 

29. Promoure la formació artística, plàstica i musical amb cursos dirigits 
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especialment als nins i nines i als i les joves i que s’imparteixin als casals de 
barri.

30. Implantar a tots els centres educatius el servei de mediació de conflictes amb 
la figura del policia tutor. 

31. Establir ponts de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) per 
la institució de l’esperit universitari a Ciutat amb la recuperació de l’edifici de 
Can Oleo, Sa Riera i amb activitats culturals i esportives als carrers de Palma. 

32. Crear beques d’investigació municipals i establir un programa de subvencions 
públiques al sector palmesà de R+D+I que estiguin en relació amb els camps 
estratègics de la ciutat com el turisme, la sostenibilitat o la cultura. 

Polítiques de suport als i a les estudiants 
i a les famílies

33. Recuperar els ajuts per la compra dels llibres de text i fomentar, als centres 
educatius, programes d´intercanvi i de reutilització dels llibres de text. 

34. Recuperar el programa Èxit de reforç escolar gratuït als centres educatius de 
Palma, prioritzant els centres de barris amb major població en risc d’exclusió 
social. 

35. Crear un programa de beques municipals pels joves que no puguin pagar la seva 
formació i establir un sistema de col·laboració amb l´Ajuntament de Palma en 
pràctiques formatives durant els mesos d’estiu. 

36. Impulsar beques de transport per estudiants per a aquells que hagin d’utilitzar 
el transport públic per desplaçar-se al centre educatiu. 

37. Crear un centre municipal de recursos per als i les estudiants d´entre 16 i 30 
anys amb sales d’estudi, sales de treball en grup i sales amb equipaments 
informàtics i audiovisuals , accés a Internet i connexió wi-fi gratuïta, material de 
suport per a consultes i impressió gratuïta de treballs i documents, amb horaris 
flexibles i adaptats als períodes d’avaluació. 

38. Per al seu reforç durant l’època d’exàmens s’utilitzaran com a espais per a 
l’estudi els centres de servei a la joventut (espais joves). 
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Biblioteques

39. Millorar el servei de biblioteques de Palma obertes a tothom, amb horaris 
flexibles i que atenguin les necessitats dels seus usuaris, aturant el procés de 
privatitzacions i donant qualitat al servei amb l’automatització del préstec. 

40. Inclusió de llibres i manuals universitaris fonamentals en el catàleg de 
biblioteques municipals. 

Protegint la nostra cultura: el passat i el futur

41. Replantejar el model cultural de Ciutat apostant per una gestió cultural 
participativa que compti amb els ciutadans i les ciutadanes, amb una mentalitat 
oberta cap a les noves expressions culturals de la mà d’entitats i plataformes 
ciutadanes com ara Orgull Llonguet.

42. Protegir i gestionar el patrimoni històric i arqueològic de Palma amb el suport 
tècnic de la Universitat de les Illes Balears, mantenint-los i incloent-los en les 
guies turístiques.

43. Crear rutes històriques i culturals promocionades per l’Ajuntament de Palma 
que hauran de comptar amb guies autoritzats i es puguin realitzar a peu o en 
bicicleta. 

44. Promocionar els museus municipals com el dels molins a Es Jonquet o el Museu 
d´Història de la ciutat del Castell de Bellver, obrint-los a les visites escolars i 
fer-los gratuïts pels residents. 

45. Recuperar la Memòria Històrica a Palma amb actes commemoratius, sessions 
formatives, rutes per fer memòria, col·laborar amb les entitats i participar 
institucionalment als actes que s’organitzin. 

46. Apropar la cultura als barris de Palma fomentant les activitats als casals de 
barri fomentant l’interès de la ciutadania per la cultura. 

47. Comptar amb joves creadors i creadores de Palma per a la realització 
d’intervencions artístiques a espais públics i municipals.

48. Promocionar la creació jove local amb com fires, mercats, exposicions i 
contractacions públiques.

49. Impulsar i protegir les sales tradicionals de cinema i donar impuls a iniciatives 
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com CineCiutat, donant-li promoció i suport. 

Activitats culturals

50. Millorar les activitats culturals que ofereix l´Ajuntament de Palma i garantir que 
siguin de qualitat, amb preus accessibles si no són gratuïtes i apostar al carrer 
com a medi. 

51. Promoure la presència d’artistes joves al carrer durant la Nit de l’Art i cercar 
noves iniciatives per donar-li difusió.

52. Organitzar tallers municipals de teatre, fotografia, artesania, pintura i música als 
nostres barris. A més, impulsar la participació dels joves amb reconeixements, 
exposicions, concursos, etc. 

53. Realitzar consultes ciutadanes per a l’elaboració de la programació cultural així 
com per la seva valoració posterior.

54. Replantejar la programació de les festes de Nadal, prioritzant les activitats al 
carrer front activitats amb cost per la ciutadania, millorant el mercadet donant 
espai als joves creadors i productors locals i recuperar la gestió de les festes 
davant la cessió de l’organització a empreses privades com ara la Cavalcada de 
Reis. 

55. Replantejar el model de les Festes de Sant Sebastià perquè adquireixin una 
identitat ciutadana sense renunciar a la tradicional revetla impulsant als grups 
locals, la recuperació de l’Atiar Foc, entre altres mesures, sempre comptant 
amb la participació ciutadana. 

Noves expressions culturals

56. Impulsar des de l’Ajuntament de Palma el Consell de la Cultura de Palma i que 
aquest tingui competència fer la cessió d’espais municipals per l’autogestió 
cultural d’entitats i plataformes. 

57. Donar suport des de l’Ajuntament de Palma i els seus òrgans a les noves formes 
d’expressió cultural com l’art urbà, alliberant espais pels grafiters, creant espais 
de creació amb el desenvolupament d’un districte cultural a Palma i impulsant 
una borsa de joves creadors que faciliti la contractació dels artistes. 

58. Comptar amb el suport tècnic dels educadors visuals i artístics de les institucions 
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culturals municipals i independents per la gestió cultural especialment la 
relacionada amb l’educació, la formació i el turisme. 

59. Impulsar des del Consell de la Cultura de Palma la creació de projectes 
audiovisuals realitzats per joves i que tinguin el suport de les institucions 
municipals amb la promoció i subvencions. 

Música

60. Donar suport des de l’ajuntament de Palma i el Consell de la Cultura de Palma 
als grups musicals formats per joves creant locals d’assaig i desenvolupant 
una borsa de contractació que els hi permeti tenir assessorament, seguretat i 
contactes professionals. 

Interculturalitat

61. Fer de Palma una ciutat multicultural aprofitant la presència de tanta gent 
estrangera que resideix a la nostra ciutat i promoure activitats destinades a 
d´intercanvi cultural.

62. Crear programes de voluntariat lingüístic i formar parelles d´intercanvi a Palma. 

Oci

63. Desenvolupar un programa municipal d’oci alternatiu amb la configuració d’una 
programació estable d’activitats gratuïtes o de preu reduït. 

64. Promoure la Fira de la Joventut a diversos espais de la ciutat com ara el Parc de 
Ses Estacions, el Parc de Sa Riera, Sa Feixina, espais joves, entre altres, al mes 
de febrer commemorant el Dia Internacional de la Joventut del 12 de febrer. 

65. Habilitar un espai al web de PalmaJove per l’oferta cultural jove de Palma i que 
els i les joves de Ciutat puguin dir la seva proposant activitats o valorant les 
accions ja realitzades. 

66. Promourem iniciatives per al jovent com ara tallers (cuina, per deixar de 
fumar, maquillatge, informàtica, d’expressió oral i corporal, d’educació sexual, 
d’animació infantil, de balls, de primers auxilis, de dibuix, d’instruments 
musicals, de còmic i curtmetratges...), d’actuacions (musicals, teatrals, 
d’humor i monòlegs), de concursos (de fotografies, de balls, de jocs, karaoke...) 
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i altres com concerts de bandes joves, etc.

67. Promoure la col·laboració publico-privada per a l’organització i celebració 
de festivals i activitats musicals dins un context d’oci alternatiu i de consum 
responsable.

Temps lliure

68. Crear una escola pública d’animació, oci i temps lliure que promogui cursos de 
monitors de temps lliure d’accés , creï una borsa de monitors de temps lliure, 
impulsi albergs urbans a Palma en relació a la proposta turística jove, creï un 
programa de campaments de vacances a l’estiu amb col·laboració publico-
privada, entre altres actuacions. 

69. Impulsar els clubs d’esplai ja existents i la creació de nous a la nostra ciutat. 

70. Millorar el servei de dinamització juvenil Dinamo amb la col·laboració del Consell 
de la Joventut de Palma, entitats juvenils de la ciutat i altres entitats ciutadanes. 

71. Promoure els espais i centres de joves obrint-los els caps de setmana i 
desenvolupar iniciatives amb la implicació directa dels joves en el disseny 
d’activitats. 

72. Facilitar el lloguer i la utilització dels espais municipals per entitats juvenils, 
especialment aquelles que formin part del Consell de la Joventut de Palma. 

Esports

73. Valorar i analitzar la viabilitat de la candidatura de la ciutat de Palma per 
organitzar els Jocs Olímpics de la Joventut de l’any 2023 per al seu impuls.

74. Permetre i millorar l’accessibilitat i el manteniment de les instal·lacions 
esportives als ciutadans de Palma, amb una regulació dels preus públics que 
garanteixin l’accés. 

75. Impulsar el Consell d’Esports de Palma on estigui representat les entitats 
esportives de Palma. 

76. Completar el mapa d’instal·lacions esportives amb la incorporació de nous 
equipaments als barris on no hi tenen com és el cas de Son Cladera, Son Oliva 
i Cas Capiscol.
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77. Desenvolupar zones a Palma dedicades a la utilització de skaters i patins. 

78. Crear rutes i circuits saludables per la ciutat i fomentar activitats esportives 
relacionades amb el medi ambient. 

79. Donar suport des de l’Ajuntament de Palma a clubs i entitats esportives de base 
i també a la difusió dels esports minoritaris. 

80. Promoure la constitució d’equips esportius mixtes, amb homes i dones. 

81. Desenvolupar plans per eradicar tota pràctica de discriminació, especialment 
pel que fa al masclisme, l’homofòbia, a la xenofòbia i al racisme en l’activitat 
esportiva.

82. Promoure la formació als centres educatius d’hàbits de vida saludable i 
fomentant la pràctica d’esport a Palma. 

Hàbits saludables

83. Desenvolupar formació als centres educatius i als centres juvenils en polítiques 
de prevenció tant del consum de drogues i alcohol, com de malalties de 
transmissió sexual entre els i les joves.

84. Impulsar l’Observatori de Riscos Juvenils de Palma i crear un Programa d’hàbits 
saludables Prevenció dels joves de Palma. 

85. Regular la pràctica del botelló als espais públics a la vegada que es promocionen 
els hàbits saludables, l’oci alternatiu i el consum responsable. 

86.  Realitzar campanyes de prevenció i de formació sobre hàbits saludables des 
de la perspectiva de l’alimentació, de l’oci preventiu i des de l’esport. També cal 
treballar en la prevenció del consum abusiu de drogues i alcohol, fent èmfasi en 
l’alternativa al botelló.

87.  Sensibilitzar als joves sobre la importància en la prevenció de malalties de 
transmissió sexual, incloent-hi la perspectiva de la diversitat afectivo-sexual, 
i d’embarassos no desitjats. Per això, cal garantir campanyes de formació als 
centres educatius, oferir l’accés als preservatius i a altres mètodes de prevenció. 
També informar el jovent sobre la importància d’algunes qüestions sexuals com 
la visita regular al ginecòleg, vacunes, píndoles postcoital, preservatius.

88. La creació d’una oficina jove per a l’emancipació com a part de les línies d’actuació 
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del pla integral de joventut, que compti amb personal tècnic d’assessoria i 
orientació cap a la formació, l’ocupació i l’accés a l’habitatge.

Formació

89. Impulsar la millora del servei PalmaActiva especialment pel que fa a la formació 
i a la certificació de competències professionals. Ha de ser una eina útil pels i 
per les joves que cerquen feina, tant com pels que opten per l´auto-ocupació. 

90. Desenvolupar plans d’inserció laboral per joves desocupats i desocupades 
sense títol acadèmic obligatori amb programes de capacitació. 

91. Oferir programes de pràctiques i de beques de formació als joves que hagin 
acabat els seus estudis, tant de Formació Professional com universitaris, a 
l´Ajuntament de Palma i els organismes i empreses municipals com a primera 
contractació i desenvolupament de l’experiència laboral. 

92. Cercar convenis de suport amb cooperatives, escoles-tallers i cases d’ofici de 
Palma, i creant escoles-tallers municipals que formin als joves sense estudis i 
desocupats en sectors claus de l’economia com els serveis socials, l’hoteleria, 
les TIC i l’economia verda. 

Ocupació

93. Desenvolupar polítiques actives d’ocupació dedicades a la joventut amb la 
creació d’un pla d’ocupació específic pels joves de Palma i que estigui integrat 
dins el Pla Integral de Joventut. 

94. Creació d’una plataforma pública a la xarxa que serveixi de punt de trobada 
entre ocupadors i joves desocupats i desocupades a la qual es podran oferir 
llocs de treball que compleixin uns criteris mínims de qualitat.

95. Com a política activa d’ocupació crear programes d’informació sobre el Pla 
de Garantia Juvenil de la Unió Europea amb dinamitzadors i assessors tècnics 
especialitzats. 

96. Subscriure convenis de col·laboració amb les empreses de Palma per incentivar 
aquelles que prioritzin la contractació dels joves. 

97. Impulsar la creació d’empreses de joves emprenedors i emprenedores amb la 
corresponent formació, orientació i assessorament des del servei PalmaActiva 
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i ajudant amb actuacions específiques com ara els beneficis fiscals. 

Habitatge

98. Dedicar una part de l´Oficina Jove d´Emancipació a afavorir l’emancipació dels 
joves amb serveis d’atenció sobre habitatges en lloguer, subvencions i ajudes 
pel lloguer, etc.

99. Crear una borsa d’habitatge de lloguer per a joves amb programes d’ajuts i 
subvencions 

100. Crear d’un parc d’habitatges de lloguer social i jove a Palma gestionat per 
l´Ajuntament. 

101. Recuperar els terrenys de Son Busquets, tant per la promoció d’habitatges pels 
joves com per la construcció dels serveis públics necessaris a la zona. 

102. Recuperar els edificis i cases del casc antic amb programes i subvencions 
específics, i recuperar-los per la ciutadania, especialment, pels joves. 

103. Continuar la rehabilitació d’habitatges als barris de Camp Redó, Verge de Lluc i 
Pere Garau i potenciar la política d’habitatge pública. 

104. Facilitar l’accés dels i de les joves de Palma a la compra d’habitatges amb la 
subvenció de les despeses notarials. 

105. Mantenir la rebaixa de l´IBI i cercar altres incentius pels propietaris que posin 
les seves propietats a les borses públiques de lloguer d’habitatge dins del 
programa d’emancipació jove. 

106. Instar al Govern de les Illes Balears a elaborar una Llei de l’habitatge i que 
permeti impulsar sancions a les entitats bancàries amb habitatges buits a 
Palma, seguint l’exemple d’altres ciutats a Espanya. 

107. Desenvolupar programes de convivència intergeneracional.

108. Fer que Palma sigui realment un municipi lliure de desnonaments. 

Transports

109. Continuar el compromís mediambiental del transport públic consolidant la flota 
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d’autobusos propulsats amb gas natural. Així com fomentar l’ús de vehicles 
amb GLP, híbrids i elèctrics a la flota de taxis i vehicles oficial i del parc mòbil 
municipal, ja que redueixen la contaminació acústica, l’emissió de partícules i 
gasos d’efecte hivernacle.

110. Recuperar la gratuïtat dels autobusos de l´EMT fins als 16 anys. 

111. Crear la tarifa jove a l´EMT per joves de 16 a 30 anys amb un preu reduït, com 
ara existeix la tarifa d’estudiants.

112. Millorar la connexió de bus fins al campus universitari amb millors freqüències 
de la línia 19, sobretot els caps de setmana; l’impuls de la línia 9 i la connexió 
dels barris de Palma amb la UIB sense fer transbords al centre de la ciutat.

113. Impulsar més convenis amb altres municipis perquè els i les joves que venen a 
Palma a estudiar i treballar tenguin els mateixos avantatges que els residents 
a Ciutat.

114. Millorar la línia 41, el Bus de Nit, amb millors freqüències i estendre el seu 
recorregut més enllà d´Avingudes. 

115. Crear línies amb freqüències nocturnes durant els mesos d’estiu, com la línia 3 
que connecta un nombre important de barris amb el centre de la ciutat. 

116. Millorar el recorregut d’algunes línies de l´EMT cap als barris, les freqüències i 
ampliar l’horari fins a les 23 hores.

117. Recuperar la gratuïtat de la línia 50, el Bus Turístic, als residents de Palma. 

118. Fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport.

119. Promoure l’ús de la bicicleta entre els joves amb la difusió dels carrils bici 
existents i amb informació sobre BiciPalma als centres educatius i biblioteques 
municipals.

120. Millorar el traçat dels carrils-bici del carrer Blanquerna i el de Plaça d’Espanya 
perquè comparteixen espai amb vianants i s’ha de millorar la senyalització. 

121. Completar la xarxa dels carrils-bici de Palma donant prioritat als de Carrer 
Manacor, Rafal Vell, Carrer 31 de Desembre i la seva continuació fins d’Alfons el 
Magnànim i fins al polígon. Així com el Carrer de General Riera fins a Establiments 
i a la zona de Son Oliva i també al Carrer d’Aragó.
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122. Ampliar xarxa de carrils-bici que connecti els barris de Palma, com per 
exemple la continuació del carril-bici del carrer Arxíduc Lluís Salvador amb les 
instal·lacions de Son Hugo.

123. Recuperar el carril-bici d´Avingudes, comptant amb el consens ciutadà 
necessari.

124. Afavorir l’accés als polígons industrials de Palma mitjançant l’ús de la bicicleta 
ampliant la xarxa de carrils-bici i la connexió transversal dels barris de Palma 
sense necessitat d’arribar al centre. 

125. Connectar la xarxa dels carrils-bici de Palma amb els carrils-bici procedents 
dels municipis confrontants de Calvià, Marratxí (Es Pont d´Inca) i Llucmajor. 

126. Millorar la seguretat, el manteniment i la senyalització dels carrils-bici i ciclo-
carrils existents. 

127. Millorar el servei de BiciPalma amb l’ampliació de la xarxa.

128.  Oferir el servei de BiciPalma de forma gratuïta pels i per les joves de Palma com 
a mesura de foment de l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport. 

129. Realitzar campanyes de foment de l’ús dels transports públics i els transports 
sostenibles, especialment entre els més joves, als centres educatius. 

130. Celebració del dia 3 de juny, Dia europeu de la bicicleta amb campanyes 
específiques explicant els avantatges de l’ús d’aquest mitjà de transport i 
promoure el seu ús amb mesures com la gratuïtat del servei de BiciPalma 
durant tota la setmana i declarar aquest dia lliure de cotxes a determinades 
vies de Ciutat. 

131. Millorar els aparcaments de bicicletes als carrers de Palma, sobretot als centres 
i instal·lacions municipals.

132. Donar a conèixer de millor manera el servei de Biciregistre per establir un 
sistema de bicicletes trobades. 

133. Creació de l’oficina municipal de la bicicleta que tendrà funcions específiques 
en quant la interlocució entre els usuaris i les usuàries de la bicicleta amb 
l’Ajuntament, per exemple pel que fa al registre de les bicicletes, la recuperació 
de bicicletes perdudes i/o robades.

134. Derogar les sancions més elevades de l’Ordenança Cívica que ja estan 
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contemplades a l’Ordenança Municipal de Mobilitat Ciclista. 

Mobilitat i urbanisme sostenible

135. Dotar de competències a la mesa de mobilitat de Palma, comptant amb la 
participació d’entitats veïnals, d’entitats ciclistes, col·lectius…

136. Treballar per a la democratització de l’espai públic amb el ciutadà i la ciutadana 
com a protagonista davant el cotxe, ampliant les voreres i la peatonalització de 
carrers.

137. Estudiar la peatonalització parcial i adaptació d’espais per a usos ciutadans de 
carrers o trams de carrers com el tram d’Eusebi Estada que va des del carrer 
Jafudà Cresques fins al carrer Gabriel Maura. 

138. Potenciar programes de col·laboració amb la UIB per fomentar el cotxe 
compartit mitjançant un servei específic d’oferta i demanda centralitzats a una 
aplicació informàtica així com a la web de Palma Jove. 

139. Promoure l’ús dels cotxes elèctrics a Palma amb la creació de nous punts de 
càrrega per Palma i la progressiva incorporació al parc mòbil municipal.

140. Impulsar el manteniment i neteja dels barris de Palma.

141. Que la planificació i gestió dels espais públics es faci sempre tenint en compte 
els veïns i veïnes del barri, així com tenint en compte els criteris d’accessibilitat 
previstos en la llei i que puguin aportar les associacions i entitats que agrupin 
a persones amb problemes de mobilitat: fer accessible tot l’espai públic: les 
voreres, el transport públic, els equipaments, els mercats...

142. Recuperar el projecte d’eixos cívics al tram Plaça de les Columnes- Pere Garau, 
així com els de Son Cotoner i la zona de Llevant. 

143. Impulsar els corredors verds a la Façana Marítima, al Torrent Gros, la continuació 
del de Ses Vies fins Sa Indioteria, el de Sa Riera i el del Castell de Bellver. 

144.  Desenvolupar programes de rehabilitació de barris de Palma com El Terreno i 
fomentar a aquests barris espais de convivència entre joves, majors i empreses 
donant energia al barri i creant sinergies entre els diferents actors que siguin un 
profit pel barri.

145. Cercar vies de conveni per la cessió de l’edifici de l’antiga estació de busos del 
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TIB (Transports de les Illes Balears) per la reconversió i adaptació de com un 
centre polivalent dedicat als serveis de la joventut amb servei d’informació, sala 
d’estudi, biblioteques, sales d’assaig, etc. 

146. Continuar amb la construcció de pàrquings dissuasius com el de Son Fuster i el 
de Son Sardina. 

147. Promoure i defensar la candidatura de la ciutat de Palma dins de la Campanya 
europea de ciutats i municipis sostenibles.

Medi ambient, canvi climàtic i animals

148. Fomentar la formació en la protecció del medi ambient a la nostra ciutat amb 
accions de sensibilització sobre punts nets, gestió i reciclatge als centres 
educatius i al carrer, barri a barri. 

149. Millorar la gestió dels punts verds i crear més zones verdes a la nostra ciutat, 
sobretot als barris. 

150. Impulsar pràctiques de reciclatge i de recollida de fems d’una manera pròxima, 
sempre que sigui possible, especialment als pobles de Palma. 

151. Impulsar la protecció del territori amb activitats educatives i ambientals 
realitzades al medi rural del terme municipal. 

152. Creació del Consell de Sostenibilitat de Palma amb la representació dels 
grups polítics municipals, col·lectius i entitats ciutadanes, AAVV i ciutadans i 
ciutadanes compromesos pel medi ambient i la protecció del territori. 

153. Potenciar els espais rurals de Palma com ara Son Ferriol, Son Sardina, 
Establiments o Sa Indioteria Rural, Així com, potenciar la zona verda de Bellver 
i protegir Es Carnatge. 

154. Fomentar la cultura de vida saludable amb la creació d’horts escolars i 
municipals. 

155. Impulsar les energies renovables i conductes sostenibles als edificis municipals 
i donar suport a empreses i ciutadans que es vulguin afegir. 

156. Implantar progressivament a l’enllumenat públic (fanals i semàfors) les 
bombetes LED o de baix consum. 
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157. Introduir incentius fiscals, com la reducció de la taxa municipal de recollida de 
fems, a les persones i habitatges que practiquin el reciclatge, que utilitzin la 
recollida selectiva i redueixin el volum de residus.

158. Rebaixar la taxa de recollida municipal a determinats col·lectius com persones 
majors de 65, vídues, joves o aturats i aturades de llarga durada. 

159. Introduir sistemes per afavorir la utilització d’envasos retornables.

160. Protegir des de l’administració municipal els drets dels animals i crear espais 
municipals habilitats per a la convivència on puguin socialitzar-se i realitzar 
exercici, així com la millora dels preexistents.

161. Mantenir un correcte funcionament de les caneres municipals, duent a terme 
procés de control, ampliant els horaris de visita, garantir el benestar animal a 
les seves instal·lacions i promocionant el voluntariat i l’acollida temporal.

162. Treballar en l’objectiu de “sacrifici zero” a les caneres municipals impulsant un 
programa d’adopcions, sobretot durant les festes de Nadal, a la vegada que es 
consciencia que els animals no són una jugueta. 

163. Impulsar programes de sensibilització als propietaris dels animals pel que fa la 
neteja. 

164. Declarar a la ciutat de Palma municipi antitaurí, contra el maltractament animal 
i amic dels animals. 

Economia i turisme sostenible

165. Establir l’obligatorietat de clàusules socials a les contractacions i concessions 
públiques d’empreses per a la prestació d’obres i serveis, així com l’obligatorietat 
de criteris socials per a l’accés a programes d’ajuts i subvencions per a les 
empreses. Aquestes clàusules i criteris respondran a la responsabilitat social 
relacionada amb el respecte dels drets i dignitat laboral, la igualtat salarial entre 
homes i dones, el respecte a la diversitat social, incloent-hi la contractació de 
joves i aturats i aturades de llarga durada majors de 45 anys.

166. Creació d’ajudes i descomptes en els imposts i taxes municipals per les empreses 
locals que facin feina durant tot l’any i tenguin un compromís mediambiental.

167. Crear una guia de productes i comerços locals, recorreguts en bicicleta, i també 
una guia d’itineraris culturals, fent així una xarxa que faciliti l’accés als diferents 
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llocs de referència i al consum local.

168. Desenvolupar un programa de promoció de turisme jove, tant nacional com 
internacional, promocionant la ciutat de Palma des d’un punt de vista cultural, 
esportiu i social, amb la creació d’una targeta integral per als joves turistes amb 
preus especials i descomptes.

169. Impulsar el turisme jove i urbà a Palma amb la promoció del centre històric i 
incentivar l’obertura d’hotels o albergs per a joves. 

170. Impulsar un pla dotat amb acords entre entitats públiques i privades per 
promocionar les visites a museus i l’impuls del comerç palmesà pels joves 
turistes.

171. Estimular el petit i mitjà comerç de Palma amb un programa per treure els 
negocis al carrer durant dos dies al mes.

172. Fer que els llocs que són de culte no estiguin exempts de pagar l’impost de béns 
i immobles. 

173. Impulsar accions per reivindicar i donar a conèixer el comerç just i la producció 
ecològica a la ciutat de Palma. 

Serveis ciutadans

174. Creació d’un portal ciutadà a la plana de l’ajuntament on es disposarà de manera 
centralitzada de tota la informació d’interès per la ciutadania de forma clara i 
accessible. 

175. Crear un catàleg de béns i immobles municipals obert a la ciutadania i també a 
entitats, col·lectius, organitzacions i associacions, facilitant el seu ús amb una 
ordenança que ho reguli.

176. Impulsar la Smart Office de l´Ajuntament amb el desenvolupament de noves 
aplicacions tecnològiques que facilitin l’atenció al ciutadà. Tot plegat sense 
deixar de banda l’atenció personalitzada. 

177. Desenvolupar una aplicació especifica perquè la ciutadania pugui de manera 
directa fer queixes, suggeriments i denúncies que es responguin en el mínim 
temps possible. 

178. Augmentar el nombre d´Oficines d´Atenció Ciutadana per completar la xarxa 
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als barris de Palma. 

179. Millorar el Registre Municipal d´Entitats Ciutadanes de Palma, reduint els 
tràmits administratius per les entitats a l’hora de registrar-se i de prorrogar el 
seu registre. A més, dotar-lo d’utilitat amb la millora de la seva classificació. 

180. Crear i completar la xarxa de wifi a totes les barriades de la ciutat, així com 
recuperar la connexió a les línies de bus cap a la UIB i a aquelles que uneixen les 
zones amb major concentració de centres educatius com la 7 i la 8.

181. Millorar l’accés a subvencions per entitats i la reducció de les traves 
administratives.

182. Fer de Palmajove un veritable servei d’informació i assessorament juvenil. 

183. Millorar la presència de l’Ajuntament i els seus organismes a les xarxes socials 
fent una bona gestió d’elles i oferint un veritable servei públic despolititzat i no 
propagandístic.

184. Crear la targeta integral jove amb avantatges quant a l’accés les instal·lacions 
i serveis públics esportius i culturals: l’IME, BiciPalma, l’EMT, museus, 
biblioteques municipals...

185. Adequar els horaris dels serveis municipals al temps de vida de les persones, 
millorant l’articulació d’horaris.

186. Crear una ràdio municipal i una publicació generalista en paper i digitalitzada 
realitzada per joves periodistes, comunicadors i artistes gràfics.

187. Recuperar la figura dels policies de barri que siguin agents de seguretat, però 
també de convivència. 

Palma, ciutat de progrés

188. Promoure la contractació de persones amb discapacitat a l’Ajuntament de Palma 
com a mesura d’inserció laboral i facilitació de l’emancipació i independència 
d’aquestes persones.

189. Impulsar un Pla Municipal d´Igualtat que treballi en diversos eixos com la 
formació en igualtat i la prevenció de la violència de gènere als centres educatius 
i impulsar programes de detecció precoç, la presència del llenguatge inclusiu, , 
assessorament per les joves.
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190. Impulsar un Pla Municipal de Diversitat Social que inclogui la creació del Servei 
Municipal d’Atenció a la Diversitat que vetlli pel respecte a la igualtat de tracte i 
d’oportunitats i no discriminació a l’esfera municipal de les persones lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, persones amb discapacitat, infants, 
joves i persones majors, persones estrangeres i de diferents races. 

191. Promoure un informe anual a mode d’observatori de les actuacions conjuntes 
entre les entitats LGTBI i l’Ajuntament, a més de totes les iniciatives municipals 
en matèria LGTBI. Aquest document haurà de fer-ne ressò d’actituds 
homofòbiques i transfòbiques que s’hagin produït al municipi al llarg de l’any. 

192. Impulsar accions des de l’Ajuntament de Palma per donar visibilització del 
col·lectiu LGTBI com un Programa Municipal per a la Protecció dels Drets de 
les Persones LGTBI, contactes amb les entitats representatives del col·lectiu i 
promoció d’actuacions conjuntes, com per exemple, programes formatius. Així 
com, la hissada de la bandera de l’arc del Sant Martí per commemorar el 28 de 
juny, Dia de l’Orgull LGTBI i el 17 de maig, Dia contra la LGTBI-fòbia. 

193. Crear reconeixements públics a empreses locals que treballin les polítiques 
d’igualtat i inclusió social.

194. Desenvolupar un estudi sobre la prostitució a Palma per al plantejament de 
solucions a l’àmbit municipal

195. Crear un servei específic d’atenció i assessorament per mares joves, 
especialment per aquelles amb problemes d’estabilitat socioeconòmica.

196. Crear un servei d’atenció, de suport i d’assessorament per a joves LGTBI al 
servei de Palma Jove.

197. Recuperar l’Agència del Voluntariat a Palma fomentant així la solidaritat i el 
compromís de la ciutadania.

198. Eliminar els símbols religiosos dels espais públics, tenint especial cura d’aquells 
elements que tinguin valor patrimonial i l’eliminació dels quals suposi la 
desvirtuació del conjunt.

199. Vetllar per la l’aconfessionalitat dels actes institucionals municipals.

200. Els i les membres de la corporació municipal no acudiran a les cerimònies 
religioses com a representació


