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Acords de govern de l’Ajuntament de Palma
2019-2023

Participació Ciutadana i 
Coordinació territorial.

1. Procedirem a revisar el reglament de 
participació ciutadana de Palma, per afa-
vorir la participació activa de les entitats.

2. Millorarem el procés del pressupos-
tos participatius per tal de fomentar la 
participació ciutadana i agilitzar la implan-
tació i execució dels projectes. Els pressu-
postos participatius es duran a terme en 
cicles de dos anys.

3. Simplificarem els tràmits administra-
tius i gestions per facilitar el desenvolupa-
ment d’accions i projectes per part d’enti-
tats. 

4. Es desenvoluparà a l’àmbit munici-
pal la Llei del Voluntariat.

5. Millorarem els recursos adscrits als 
Districtes per tal de potenciar la seva ac-
tuació.

6. Reforçarem els Consells de Barri com 
a òrgans de participació.

7. S’executaran els Casals de Barri de 
Gènova, Son Ametller i Es Pil.larí ja en mar-
xa, i ampliarem la xarxa de Casals de Barri.

8. Descentralitzarem les festes de Sant 
Sebastià a Palma i col·laborarem amb enti-
tats i col·lectius per tal que puguin desen-
volupar activitats en el marc de les festes 
populars.

9. Potenciarem i millorarem la Comissió 
de Festes i revisarem el Pla Director de Fes-
tes Populars.

Model de Ciutat, Urbanisme i 
Habitatge Digne.

10. Aprovarem un Nou Pla General d’Or-
denació Urbana per a Palma amb l’objec-
tiu d’assolir una ciutat més justa, sosteni-
ble, moderna i innovadora.

11. Estudiarem la creació de superilles 
amb l’objectiu de recuperar espais per al 
vianant i apostar per un model de convi-
vència sostenible i innovador.

12. En relació al projecte de Son Bus-
quets vetllarem per mantenir la previsió 
d’habitatges actual i un model urbanístic 
sostenible i d’equipaments per al barri, 
aplicant el concepte de superilla, valo-
rant les alternatives complementàries que 
s’han presentat. 

13. Continuarem treballant per una ciu-
tat verda, sostenible i respirable. Intensifi-
carem exponencialment la densitat i qua-
litat dels arbres a Palma durant els propers 
anys, continuarem amb el Bosc del Canò-
drom, el Parc de la Façana Marítima, la 
continuació de la Falca Verda, així com els 
eixos cívics, corredors verds i ampliació de 
les altres zones verdes i naturals de Palma.

14. Posarem en marxa  un procés de 
compra dels terrenys de l’antic estadi Lluís 
Sitjar per a la seva inclusió a la Falca Verda 
i recuperarem el Velòdrom del Tirador. 
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15. Executarem l’eix cívic de Nuredduna 
i continuarem amb altres projectes d’eixos 
cívics, com la prolongació de l’eix de Blan-
querna i el Parc de ses Vies.

16. Fomentarem la constitució de coo-
peratives d’habitatge amb el suport de 
l’Ajuntament per a la construcció, rehabi-
litació i conservació i, en el seu cas, la in-
corporació de mesures per facilitar la con-
vivència intergeneracional.

17. Farem realitat a l’espai cultural, em-
prenedor i d’habitatge previst per a l’An-
tiga Presó de Palma. Allà desenvoluparem 
la primera residència per a investigadors. 
Aquest nou centre oferirà, així mateix, es-
pais d’assaig i recursos per a les arts escè-
niques, musicals i visuals.

18. Col·laborarem amb el projecte de 
l’Autoritat Portuària de renovació del Pas-
seig Marítim.

19. Promourem la zona del nou Llevant 
com a centre impulsor del talent, la inno-
vació i l’emprenedoria. 

20. Posarem en marxa Parcs Agraris a 
Palma, com per exemple el de Sant Jordi i 
el de Palma Nord.

21. Als propers 4 anys posarem en marxa 
projectes per a la construcció de 1.500 ha-
bitatges públics, de lloguer assequible de 
la ciutadania de Palma i destinant una part 
a habitatge jove.

22. Des de l’Ajuntament plantejarem di-
verses mesures d’ajuda i suport per tal que 
tothom pugui fer front al pagament del 
lloguer del seu habitatge, especialment 
els joves i altres col·lectius en situació de 
vulnerabilitat. Així mateix, mantindrem lí-

nies d’ajudes i suport per a la rehabilitació 
d’edificis.

23. Lloguer turístic. Plans d’usos per 
restringir el lloguer turístic a habitatges 
unifamiliars entre mitgeres a nuclis tradi-
cionals, analitzant zona per zona (Son Es-
panyolet, Santa Catalina, El Molinar) per 
tal de garantir una adequada convivència 
i l’accés a l’habitatge de la ciutadania.

24. Es modificaran els criteris relacionats 
amb la densitat d’ús residencial a deter-
minades zones de Palma, condicionades 
a l’increment d’habitatge de protecció ofi-
cial o destinades a lloguer assequible.

25. Es compatibilitzarà sòl destinat a 
equipaments amb habitatge públics mit-
jançant mecanismes de col·laboració pú-
blico – privada.

26. S’establiran percentatges mínims 
d’habitatges de lloguer assequible en no-
ves edificacions.

27. Establirem procediments d’agilitza-
ció en la gestió i concessió de llicències ur-
banístiques d’obra d’edificis plurifamiliars.

28. Actuarem sobre els preus de lloguer 
d’habitatge instant i/o realitzant modifi-
cacions normatives per tal de fixar límits 
als barris de Palma amb emergència habi-
tacional. En aquest sentit, es posaran en 
marxa mesures per a la recuperació de po-
blació d’aquets barris.

29. Procedirem a la creació d’un Obser-
vatori sobre l’Habitatge a Palma, per ana-
litzar l’evolució de les necessitats de la ciu-
tadania.
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Cultura.

30. Promourem esdeveniments culturals 
que situïn Palma a l’epicentre de la creació 
i difusió cultural de la Mediterrània. Volem 
que Palma es converteixi en un receptor i 
un pol important d’àmbit internacional de 
creació cultural i artística. 

31. Facilitarem als creadors locals l’accés 
als espais de programació.

32. Millorarem les condicions de con-
tractació pública dels treballadors per tal 
d’evitar la precarietat, en concordança 
amb l’Estatut de l’Artista.

33. Crearem una finestreta única desti-
nada a l’àmbit de la cultura i la innovació, 
per agilitzar, fomentar i potenciar el des-
envolupament d’iniciatives i projectes.  

34. Fomentarem una activitat cultural 
descentralitzada, recuperant el carrer i els 
espais públics per a la creació artística, di-
namitzant la vida a tots els barris i afavo-
rint la participació en activitats obertes a 
tots els veïns, veïnes i entitats. 

35. Impulsarem projectes culturals i ar-
tístics com a motor de la innovació i la di-
versificació econòmica de la Platja de Pal-
ma i  s’Arenal, en col·laboració amb el teixit 
empresarial i associatiu

36. Ampliarem l’accés a la cultura a tota 
la ciutadania mitjançant una política de 
preus reduïts i bonificacions per a dife-
rents col·lectius, especialment els infants i 
joves.

37. Executarem el Pla de Biblioteques de 
Palma vigent.

38. Treballarem la transversalitat de la 
cultura entre totes les àrees de l’Ajunta-
ment, partint de la idea que la cultura és 
un valor de transformació social. 

39. Incrementarem progressivament el 
pressupost de la regidoria de cultura.

40. Potenciarem el Consell Municipal de 
Cultura amb l’objectiu que hi participin els 
diferents sectors culturals i la ciutadania. 

41. Continuarem retirant la simbologia 
franquista que encara queda a Palma.

42. Revisarem el reglament de norma-
lització lingüística per potenciar la trans-
versalitat de la política lingüística i es 
continuarà amb els plans de dinamització 
lingüística.

43. Redactarem el projecte de Museu 
d’Història de la Ciutat amb tres centres 
clau: Castell de Bellver, Can Balaguer i To-
rres del Temple.

44. Redactarem i executarem el Pla Di-
rector de Bellver.

45. Crearem una agenda cultural unifi-
cada de la ciutat a partir d’una plataforma 
digital i tots els mitjans necessaris per fer 
una correcte difusió de totes les activitats 
culturals que es realitzen i apropar-les a la 
ciutadania i els nostres visitants.

46. Ampliarem, amb un ampli consens, 
el catàleg municipal de bens patrimonials.

47. Crearem una xarxa de jaciments ar-
queològics del municipi orientada a les 
visites culturals. 
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Educació.

48. Consolidarem el nostre compromís 
del servei públic i gratuït de l’etapa educa-
tiva de 0 – 3 anys. 

49. Ampliarem el nombre de places pú-
bliques 0-3 anys a Palma amb la construc-
ció de noves escoles d’infants. L’objectiu és 
treballar per tal d’assolir progressivament 
un nombre de places que satisfaci les ne-
cessitats de la ciutadania, prioritzarem l’in-
crement d’escoletes  públiques de gestió 
directa, incloent un Pla de municipalitza-
ció de les de gestió indirecta.

50. En relació al servei actual, s’intensi-
ficaran els plans de millora i conservació 
dels edificis i les instal·lacions dels centres 
de la xarxa municipal de centres educa-
tius, incloent-hi els sistemes de climatitza-
ció.  

51. Impulsarem el programa “Palma, 
Ciutat amiga de la infància” d’Unicef per 
treballar en la millora de les condicions de 
vida dels nins, nines i adolescents, garan-
tir el seu desenvolupament integral amb 
atenció a la diversitat de les seves capaci-
tats.

52. Posarem en marxa projectes “Escoles 
i patis oberts”: obertura d’espais de cen-
tres educatius de Palma als horabaixes.

Esports.

53. Intensificarem la millora del man-
teniment de les instal·lacions esportives 
municipals a Palma. 

54. Renovarem la gespa, el sistema 

d’il·luminació i reg i accessibilitat dels 
camps esportius.

55. Construirem una pista d’atletisme 
municipal a Palma i executarem el projec-
te de s’Aigua Dolça.

56. Promourem el paper de la dona a 
l’esport: consolidarem projectes com el 
PalmaDona per garantir la visibilitat de la 
dona a l’àmbit esportiu.

57. Desenvoluparem projectes de bones 
pràctiques a l’esport, amb l’objectiu de 
lluitar contra la discriminació, la xenofò-
bia, la violència i els comportament incí-
vics.

58. Millorarem les mesures de suport als 
clubs esportius de Palma.

59. Crearem un Consell Municipal de 
l’Esport.

Funció Pública i Govern Inte-
rior.

60. Descentralitzarem serveis públics 
municipals per apropar-los als barris.

61. Reintegrarem el departament de re-
cursos humans de Seguretat Ciutadana a 
l’Àrea de Funció Pública de l’Ajuntament 
de Palma.

62. Situarem els professionals en l’eix 
central de les polítiques de recursos hu-
mans, fomentant i potenciant la formació 
del personal com a eina de capacitació i 
professionalització. Potenciarem l’Escola 
Municipal de Formació.
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63. Intensificarem l’aplicació dels siste-
mes de contractació que preveu la ins-
trucció per una contractació pública amb 
responsabilitat social, mediambiental i lin-
güística de l’Ajuntament de Palma.

64. Continuarem amb el plans de muni-
cipalització de serveis públics.

65. Consolidarem les accions de desen-
volupament del Pla d’Igualtat de Funció 
Pública, incorporant els drets de tot el 
col·lectiu LGTBI+.

Infraestructures i Accessibili-
tat.

66. Ampliació de l’actual xarxa d’horts 
urbans, per a persones majors de 65 anys, 
col·lectius i la incorporació de nous espais 
destinats a entitats i associacions veïnals. 

67. Posarem en marxa Parcs Agraris a 
Palma, com per exemple el de Sant Jordi i 
el de Palma Nord.

68. Donarem continuïtat a les polítiques 
d’Accessibilitat Universal en l’espai públic 
de Ciutat. L’accessibilitat universal ha de 
continuar seguint sent un criteri bàsic de 
totes i cadascuna de les seves actuacions 
de millora de l’entorn urbà, de la senya-
lització i l’orientació. En particular, impul-
sarem el projecte de creació d’Itineraris 
Accessibles, Segurs i Lliures d’obstacles als 
barris de Palma que connectin les escoles, 
els centres sanitaris, les zones verdes, en-
tre d’altres. Així mateix, donar continuïtat 
a l’Oficina Palma Accessible de l’Ajunta-
ment de Palma.

69. Establir un Pla 10 de Jocs infantils in-
clusius, integradors i accessibles a 10 parcs 

públics de Ciutat.

70. Executarem “Plans Integrals de Ba-
rris” a Palma. Millorarem de forma integral 
l’espai públic als barris de Palma, especial-
ment a aquells més perifèrics o amb més 
necessitats (voravies, calçades, enllume-
nat, entre d’altres). 

71. L’estalvi econòmic derivat de la im-
plantació de mesures d’eficiència ener-
gètica es destinarà a noves inversions en 
aquest àmbit.

72. Es desenvoluparà una Oficina Muni-
cipal de Canvi Climàtic, orientada a asses-
sorament a la ciutadania per abordar els 
reptes medi ambientals i l’eficiència ener-
gètica. Així mateix, es posaran en marxa 
ajudes destinades a la implantació de me-
sures d’estalvi energètic.

Ecologia, Agricultura i Benes-
tar Animal.

73. Pla de lluita contra les pintades a 
façanes públiques i privades, amb incor-
poració de recursos addicionals econò-
mics i humans, tant per impedir aquest 
comportament com per procedir a una 
ràpida neteja. Es tindrà una especial con-
sideració en relació a pintades i actes van-
dàlics relacionats amb missatges d’odi.

74. Incorporarem mesures per agilitzar 
la tramitació en la neteja d’elements patri-
monials catalogats.

75. Més neteja i més civisme. Millorarem 
els serveis de neteja a tota la ciutat, espe-
cialment en relació a l’eliminació d’herbes 
i l’ús d’aigua en la neteja dels carrers.
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76. Lluitarem contra l’incivisme amb 
campanyes d’educació i amb sancions.

77. Desenvoluparem el Pla de Prevenció 
de Residus i continuarem amb la imple-
mentació del sistema de separació orgàni-
ca.

78. Desenvoluparem totes les accions i 
obres necessàries per assolir l’objectiu de 
vessaments zero a la badia de Palma.

79. Millorarem el tractament de l’aigua 
de l’aixeta per millorar el seu gust i així in-
crementar el consum responsable. 

80. Continuarem amb el desenvolupa-
ment del projecte d’empresa municipal 
comercialitzadora d’energies renovables.

81. Promourem l’enteniment amb totes 
les administracions implicades per vetllar 
per la qualitat ambiental de la badia de 
Palma.

82. Continuarem amb l’actualització 
normativa amb l’objectiu de no permetre 
el patiment animal i fomentant la tinença 
responsable.

83. Potenciarem i millorarem el funcio-
nament del Centre Sanitari Municipal de 
Protecció Animal de Son Reus: en parti-
cular, posarem en marxa un Pla de millo-
ra amb l’objectiu d’incrementar recursos, 
ampliar els horaris del públic i del volun-
tariat, millora de les condicions de les ins-
tal·lacions i cura dels animals.

84. En relació a les galeres a Palma, des-
envoluparem alternatives per a la seva 
substitució per altres mitjans de tracció no 
animal. En tot cas, es garantirà la integra-
ció del sistema amb la imatge i patrimoni 

de la ciutat. Intensificarem les inspeccions 
i les condicions actuals per tal de garantir 
el benestar dels animals. 

85. Continuarem treballant per abolir les 
corregudes de bous.

Mobilitat.

86. En relació a la Empresa Municipal 
de Transports de Palma (EMT) millorarem 
les freqüències de les diferents línies i les 
condicions de connectivitat entre barris i 
pobles de Palma. 

87. Potenciarem la mobilitat dels joves 
amb transport públic.

88. Incorporarem el tren i el bus TIB a la 
integració tarifària del serveis de trans-
ports de Palma de l’EMT, que ja inclou el 
metro.

89. En matèria d’aparcaments públics a 
Palma, crearem nous aparcament, de ti-
pus dissuasiu, a les entrades de la ciutat, i 
posarem en marxa projectes per a la cons-
trucció d’aparcaments públics a la Plaça 
Progrés i a les zones de Plaça de Toros i 
Metge Josep Darder.

90. Augmentarem la xarxa de carril bici 
i millorarem la connexió de la xarxa dels 
diferents barris.  

91. Fomentarem i regularem el desenvo-
lupament de mitjans de transports alter-
natius i sostenibles, amb especial atenció 
per la mobilitat elèctrica i compartida.

92. Analitzarem la possibilitat d’aug-
mentar les zones ORA a Palma, en particu-
lar, a aquells barris a més dificultat d’apar-
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cament per als residents.

93. Avançarem en la implementació de 
mesures de pacificació del trànsit, entre 
elles l’ampliació de les zones 30 per reduir 
renous, emissions, millorar la seguretat i 
descongestionar la ciutat. 

94. Impulsarem un mitjà de transport 
públic d’alta capacitat, elèctric i segregat, 
que connecti el centre amb diferents zo-
nes de Palma, analitzant-se la viabilitat 
tècnica i econòmica dels models de tram-
via i trambús. 

95. Apostem per el sistema actual del 
taxi com a mitjà de transport públic com-
plementari. Iniciarem un diàleg adequat 
amb les organitzacions del sector i priorit-
zarem el servei respecte al sistema de VTC.

96. Dotarem a la mobilitat d’una pers-
pectiva de gènere en el disseny i implan-
tació del conjunt de mesures. En particu-
lar, implantarem, com a mesura feminista, 
les aturades a demanda del transport pú-
blic en horari nocturn i millora de les con-
dicions d’il·luminació i seguretat dels dife-
rents punts d’aturada.

97. Analitzarem modificacions normati-
ves i implantació de serveis de mobilitat 
compartida, de manera planificada i com 
una vertadera alternativa a la mobilitat en 
vehicle privat, tot preservant l’ús racional 
de l’espai públic.

Seguretat Ciutadana.

98. Incorporarem 100 nous efectius a la 
Policia de Palma.

99. Recuperarem i potenciarem el model 

de Policia Local de proximitat, incloent-hi 
policia de barri i policia tutor. Així mateix, 
apostem per un model proper a la ciuta-
dania que vetlli per treballar amb i per a la 
ciutadania, impulsant formació específica 
en matèria de sensibilització, discrimina-
ció, violència masclista, entre d’altres. 

100. Millorarem la inspecció per garantir 
el compliment de les ordenances munici-
pals, especialment en matèria de renous, 
residus, ocupació de la via pública i benes-
tar animal.

101. Crearem el Consell Municipal de Se-
guretat Ciutadana amb l’objectiu d’intro-
duir criteris coordinats, transversals i parti-
cipatius en el model policial.

102. Establirem protocols d’actuació que 
protegeixin les dones víctimes de violèn-
cia de gènere i evitin el maltractament ins-
titucional, garantint l’accés prioritari. 

103. Promourem la figura de l’interlocu-
tor social dins de la policia municipal, així 
com una unitat que protegeixi els col·lec-
tius més vulnerables i eviti l’odi a la nostra 
ciutat.

104. Desenvoluparem la classificació del 
personal del Servei de Bombers i reco-
neixement del subgrup professional C1. 

105. Es milloraran els mitjans i recursos 
del servei de bombers.

Economia, Hisenda i Innova-
ció. 

106. Durem a terme una revisió global del 
sistema tributari municipal per afavorir 
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una transició cap a una societat amb men-
ys impacte ecològic, que atengui millor les 
necessitats socials, la diversitat funcional i 
que fomenti l’economia social.

107. Incrementarem l’IBI dels habitatges 
buits de llarga durada.

108. Introduirem el criteri de qui més reci-
cli menys pagui a la taxa de tractament de 
residus.

109. Simplificarem els tràmits administra-
tius i incrementarem els tràmits on line, 
avançarem en transparència principal-
ment en matèria econòmica i pressupos-
tària i posarem en marxa el projecte de 
“l’Ajuntament al teu mòbil”.

110. Palma Smart City:  posarem en marxa 
projectes innovadors per a la prestació de 
serveis públics i la millora de la gestió de la 
ciutat. 

Turisme.

111. Fomentarem un turisme respectuós 
amb la destinació, sostenible, que creï 
ocupació de qualitat i que redistribueixi 
millor la riquesa que genera. Anem cap a 
una prosperitat compartida. 

112. Establirem mecanismes de coordina-
ció amb altres administracions públiques 
per tal d’eradicar els comportaments incí-
vics a zones turístiques.

113. Declararem Palma com a destí turís-
tic lliure d’agressions sexistes.

114. Acordarem paràmetres de sostenibi-
litat humana i ambiental als creuers que 
arriben a la ciutat de Palma.

115. Intensificarem l’execució de projec-
tes de millora de l’espai públic a la Platja 
de  Palma.

Activitat econòmica, treball i 
comerç.

116. Apostem pel comerç de proximitat i 
no volem noves grans superfícies a Palma. 
Posarem en valor el comerç singular dels 
barris i del centre de la ciutat, amb meca-
nismes de suport i promoció.

117. Consolidarem Palma Activa com a 
eina al servei de la creació d’ocupació de 
qualitat, millorant els seus mecanismes 
de formació, inserció i orientació en par-
ticular als col·lectius amb major dificultat 
d’inserció laboral: Joves, majors de 45 anys 
i col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

118. Farem de Palma una ciutat innova-
dora, de referència internacional que atre-
gui talent, per crear ocupació de qualitat, 
potenciant el teixit econòmic. En particu-
lar aquells àmbits relacionats amb l’eco-
nomia blava i verda, el sector audiovisual i 
cultural i el sector del turisme.

Benestar i Drets Socials.

119. Posarem en marxa, de manera pro-
gressiva, el programa del servei d’atenció 
integral en el domicili (SAID) per a les per-
sones dependents de Palma i un projecte 
de prevenció de la solitud no desitjada.

120. Establirem un servei d’atenció social 
24 hores per atendre a les persones en si-
tuació d’emergència. Continuarem amb 
l’ampliació de la xarxa de serveis socials 
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bàsics, centres de dia i programes socioe-
ducatius per infants.

121. Avançarem en la municipalització de 
la gestió dels serveis socials a Palma, ana-
litzant la seva viabilitat tècnica i econòmi-
ca, continuant amb la col·laboració amb 
entitats del tercer sector.

122. Impulsarem una oficina sobre repte 
el demogràfic per planificar adequada-
ment la prestació dels serveis públics i 
equipaments de l’Ajuntament de Palma.

123. Es constituirà el Consell de gent gran 
de Palma un espai de debat, de consulta, 
d’escolta activa, en relació a les polítiques 
municipals que afecten als majors.

124. Intensificarem el procés de concer-
tació dels serveis i programes socials per 
tal de contribuir a l’estabilitat en l’atenció 
a les persones per part de les entitats que 
presten els serveis socials, prioritzarem els 
programes que atenen a la infància, joves i 
famílies de la nostra ciutat. 

125. Substituirem progressivament les 
convocatòries de subvencions anuals per 
procediments pluriennals.

126. Desenvoluparem el Pla d’Acció Co-
munitària, per fomentar la convivència, 
la cohesió social, afavorir el desenvolupa-
ment local i millorar les condicions de to-
tes les persones que viuen en el territori.

127. Seguirem endavant amb el desman-
tellament del poblat de Son Riera.

Igualtat, Joventuts i Drets 
Cívics.

128. Potenciarem el funcionament del 
Consell de Dones de Palma així com incre-
mentar el caire participatiu i la visibilitat 
de la seves actuacions. Volem una Palma 
igualitària que pugui escoltar les deman-
des del moviment feminista i transformar 
les necessitats de les dones en polítiques 
públiques d’avantguarda social.

129. Incorporarem la perspectiva de gè-
nere en el disseny de l’espai públic i la ciu-
tat. Realitzarem un diagnòstic per donar 
resposta a les necessitats de la vida, i fo-
mentarem la inclusió de criteris de gène-
re en l’atorgament de subvencions i aju-
des municipals, donant continuïtat al Pla 
d’Igualtat de Gènere de Palma.

130. Continuarem amb el projecte d’am-
pliació del servei d’acollida municipal per 
a víctimes de violència de gènere.  Així 
mateix, s’aprofundirà en els mecanismes 
per lluitar contra la violència de gènere i 
masclista, augmentant els recursos muni-
cipals.

131. Constituirem taules de coordinació 
de serveis i entitat per prevenir i millorar 
l’atenció a les violències masclistes

132. L’organització i els processos d’aten-
ció a les persones contribuiran de forma 
efectiva a reduir la pobresa femenina i fa-
cilitar la conciliació i la corresponsabilitat.

133. Impulsarem eines per a empleades 
de la llar i de cures que afavoreixin la seva 
autoorganització, visibilització i empode-
rament.

134. Posarem en marxa el centre LGTBI+ 
de Palma, espai públic de referència LGT-
BI+ a la nostra ciutat amb espais per a les 
entitats i col·lectius de Palma i que serveixi 
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com a punt d’informació i atenció directa, 
com a centre cultural i de sensibilització 
i com a lloc de trobada de la comunitat 
LGTBI+ i de la comunitat LGTBIfriendly.

135. Constituirem el Consell municipal 
LGTBI+ de Palma.

136. Desenvoluparem un estudi sobre la 
prostitució i tracta a Palma per poder plan-
tejar solucions des de l’àmbit municipal 
des d’una òptica abolicionista i centrant la 
actuació municipal en la persecució de la 
demanda, protegint de manera integral a 
la dona en situació de prostitució. 

137. Recuperarem el Consell de la Joven-
tut de Palma com espai de participació i 
per l’escolta activa de l’Ajuntament. 

138. Promourem un Pla Municipal de Jo-
ventut amb l’objectiu d’incloure criteris 
transversals relacionats amb les necessi-
tats de la joventut en àmbits com la salut, 
l’esport, l’educació, l’habitatge, l’ocupació, 
la mobilitat i l’oci saludable.

139. Posarem en marxa un Consell Muni-
cipal amb la finalitat d’incorporar la diver-
sitat cultural de Palma, posar-la en valor i 
treballar en la convivència.

140. Implementarem la xarxa Stop Racis-
me.

141. Oficina per a nouvinguts, amb l’ob-
jectiu d’orientar i proporcionar informació 
dels diferents serveis públics municipals 
a les persones que arriben a la ciutat per 
viure-hi.

Salut i Consum.

142. Crearem l’Escola Municipal de Salut 
de Palma com a centre comunitari per a 
àmbits com higiene social, rutes saluda-
bles, estils de vida, salut ambiental i comu-
nal.

143. En el supòsit de no incorporar-se 
a la carta de serveis d’altres institucions 
públiques, crearem un servei d’atenció 
bucodental, inicialment per a rendes més 
baixes.

144. Millorarem les relacions societàries 
entre l’Ajuntament i Mercasa, així com la 
gestió de les concessions, especialment a 
l’àmbit de MercaPalma.

145. Potenciarem els mercats municipals 
de Palma, garantint una gestió eficaç i 
procurant el manteniment dels seus trets 
diferencials i la seva identitat. 

146. Aprovarem un pla municipal de pre-
venció de les addiccions.

Global / Coordinació.

147. Es milloraran els mecanismes ne-
cessaris per tal de garantir una adequada 
coordinació, disseny i execució dels grans 
projectes de ciutat.

148. Impulsarem el programa “Palma, 
Ciutat amiga de la infància” d’Unicef per 
treballar en la millora de les condicions de 
vida dels nins, nines i adolescents, garan-
tir el seu desenvolupament integral amb 
atenció a la diversitat de les seves capaci-
tats.

149. Impulsarem l’àrea metropolitana de 
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Palma. Donarem resposta conjunta i com-
partida a nivell municipal i supramunici-
pal entre totes les administracions impli-
cades a reptes comuns relacionats amb 
matèries com la mobilitat, la salut, la se-
guretat, entre d’altres.

150. Vetllarem especialment per la mi-
llora de les condicions de feina dels tre-
balladors i treballadores i lluitar contra 
la precarització, amb especial incidència 
als sectors relacionats amb l’atenció de 
les persones (educació, serveis socials, 
escoletes, serveis d’atenció a víctimes 
de violència masclista, entre d’altres) i 
aquells àmbits invisibilitzats mitjançant 
el desenvolupament del Pacte Local per 
l’Ocupació de Palma.

Palma, 13 de juny de 2019
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