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ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL I ECONOMIA
ADMINISTRACIÓ i BON GOVERN
Des de MÉS per Inca farem prevaler els principis de participació, transparència, eficàcia i bé comú sobre la 
despesa municipal.

PARTICIPACIÓ
● Realitzarem  consultes  sobre  temes  concrets  entre  la  ciutadania  perquè  aquesta  participi  en  les

decisions municipals més importants.
● Implantarem els  pressuposts participatius com a eix principal  d'una  nova  manera de governar,  manar

obeint. D’aquesta manera, donarem la veu als ciutadans i disposarem d’un instrument seriós de gestió
dels  doblers  públics des  de  la  transparència  i  com  a fórmula  de  decisió  ciutadana a  l’hora  de  decidir
com i  en  què s’han de  gastar  els  doblers  que  gestiona  el  Consistori  en  diferents  àmbits,  segons  les
necessitats i prioritats ciutadanes.

● Activarem els diversos consells municipals i meses sectorials.
● Organitzarem  fòrums  públics  de  dació  de  compte  de  cada  àrea  municipal  per  a  facilitar  auditories

ciutadanes de la tasca del govern municipal.

TRANSPARÈNCIA
● Establirem un nivell màxim de transparència a la gestió municipal, adaptant l’Ajuntament d’Inca a la Llei

19/2013 de transparència, accés a la informació i bon govern.
● S'editaran butlletins informatius sobre la  despesa municipals,  perquè els  ciutadans sàpiguen quan es

gasta  i  en  què d'una  forma entenedora.  Es  publicarà  tota  la  informació  dels  pressupostos,  les  seves
liquidacions i les execucions trimestrals a la web de l'Ajuntament.

● Publicarem informes econòmics complets sobre el cost de les campanyes de publicitat institucional, de
les festes patronals i fires, subvencions concedides i retribucions a càrrecs polítics.

● Donarem una correcta difusió a totes les convocatòries públiques de feina.

HISENDA I PRESSUPOSTS
● Imposarem seny, transparència, planificació, control, eficàcia i honestedat sobre la despesa municipal.
● Prioritzarem  la  despesa  social.  Incrementarem  les  partides  de  Serveis  Socials,  Educació,  Formació,

Foment  de  l’ocupació,  Cultura  i  Esports  amb la  finalitat  d’aconseguir  una  societat  més solidària,  amb
menys desigualtats socials, més culta, més preparada, més sana i més activa.

● Ampliarem  les  bonificacions  fiscals  a  les  persones  amb  dificultats  econòmiques.  Flexibilitzarem  els
requisits de les bonificacions actuals, que són especialment restrictius.

● Proposarem  una  revisió  dels  impostos  municipals  en  clau  d'eficiència  energètica  i  sostenibilitat.  Es
bonificarà l'Impost de Construcció i Obres a la restauració d'edificis i a la bioconstrucció.
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● Bonificarem  parcialment  la  taxa  de  les  llicències  per  a  l’obertura  d’establiments  de  comerç  de
proximitat.

● Depurarem els padrons. Els expedients d’ocupació de via pública vigents es podran consultar a un visor
cartogràfic.

● Utilitzarem  la  figura  dels  contractes  reservats  a  centres  especials  de  treball  per  contractar  amb
organitzacions no lucratives (ONL) la prestació de serveis.

MODERNITZACIÓ
● Farem  les  passes  necessàries  per  fer  una  administració  més  àgil  i  moderna  per  tal  de  facilitar  als

ciutadans les gestions i  tramitacions. Complirem la Llei 11/2007 d'accés electrònic; d'aquesta manera,
entre d'altres millores,  els ciutadans podran registrar les instàncies via telemàtica i  podran seguir-ne
l’estat de tramitació.

● Implantarem  programes  de  l'e-administració  i  aprofitarem  els  recursos  que ens  ofereixen  les  TIC  per
millorar  la  gestió  municipal.  Posarem  en  marxa  un  Servei  d’Incidències  Municipals  per  tal  que  la
ciutadania  pugui  alertar  de  les  incidències  a  la  via  pública.  També  estudiarem la  implantació  d'altres
iniciatives que permetin als ciutadans enviar suggeriments, peticions d'informació, etc. via mòbil.

● Establirem un Pla  Municipal  d'Intervenció Urgent  per tal  de resoldre  qualsevol  incidència en un temps
adequat. Així mateix, se’n podrà fer el seguiment telemàtic de la incidència.

● Potenciarem  l’ús  de  programari  lliure  a  l’administració  municipal,  alliberarem  el  codi  dels  nous
desenvolupaments que es realitzin i es compartiran projectes amb altres administracions locals.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
Des  de  MÉS  per  Inca  posarem  en  marxa  iniciatives  per  aprofitar  el  gran  potencial
econòmic que té la ciutat d’Inca. Crearem el Consell Econòmic i Social per a aquestes
iniciatives siguin debatudes pels diferents agents socials.

COMERÇ
● Per  una  cultura  del  petit  comerç  i  una  major  qualitat  de  vida,  recuperarem  el  model  de  comerç

tradicional com a part fonamental de l’entramat social de la ciutat.
● Planificarem  el  futur  de  la  ciutat  amb  criteris  d’urbanisme  comercial  on  tot  Inca  sigui  un  centre

comercia l  a  cel  obert .
● Conjuntament amb els sectors implicats, promourem la MESA SECTORIAL  DEL COMERÇ  per a establir les

principals necessitats del sector. Dins el marc de la Mesa:
○ Impulsarem  la  figura  del  GERENT-DINAMITZADOR  COMERCIAL  que  promourà  el  comerç  urbà

inquer.
○ Elaborarem un pla de dinamització del comerç.
○ Participarem en iniciatives europees

● Posàrem  les  eines  necessàries  per  a  la  formació  dels  sector  comercial  i  realitzarem  campanyes  de
sensibilització respecte a l’eliminació dels plàstics.
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● Fomentarem la recollida selectiva de cartró als comerços amb recollida porta a porta, amb un servei de
retirada de cartrons a partir del tancament dels comerços.

● Posarem en marxa la  normativa adequada sobre consum responsable,  compra  verda i  la  utilització de
materials  reciclables.  Establirem  convenis  de  col·laboració  amb  les  entitats  responsables  de  la
concessió del distintiu d’ECOCOMERÇ.

● Afavorirem el comerç amb accions clares:
○ Habilitarem  aparcaments  dissuasoris  en  zones  perifèriques  de  la  ciutat  i  estudiarem  la

implantació d’un servei de transport fins al centre urbà.
○ Senyalitzarem  de  forma  adequada  els  pàrquings  que  disposa  la  ciutat  i  instal·larem  panells

que informin de les places que queden lliures.
○ Crearem zones d’aparcament rotatori
○ Facilitarem  un  accés  tranquil  i  segur  als  compradors.  Estudiarem  l’ampliació  de  zones

exclusives per vianants i crearem zones 30 a on el vianant i el ciclista tinguin prioritat.
○ Donarem a conèixer Inca a través de campanyes publicitàries.

● Estudiarem la creació d'una moneda local o iniciatives similars que afavoreixin el comerç local, aprenent
de les experiències de Bristol, Bilbao o Chiemsee.

TURISME
● Obrirem una Oficina d’Informació Turística, com a una eina bàsica per donar a conèixer la nostra ciutat

als visitants, que sigui d’obligada visita per a aquells turistes que visiten o passen per Inca.
● Dissenyarem  itineraris  per  la  ciutat  amb  guies  culturals,  gastronòmiques  i  comercials  per  a  grups

organitzats.
● Millorarem la difusió de la gastronomia pròpia, els cellers i els restaurants de qualitat que té Inca.
● En  col·laboració  d’altres  institucions,  durem  a  terme  cursos  de  formació  i  reciclatge  del  personal

d’hoteleria i restauració durant els mesos d’hivern.
● Conjuntament amb altres àrees potenciarem el turisme interior amb una oferta diversa: arquitectònica,

gastronòmica,  artesanal,  museística,  folklòrica,  patrimonial,  etc.  i  aprofitarem el  turisme per  donar  a
conèixer la nostra cultura i els diferents espais naturals de la comarca del Raiguer.

DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL I INNOVACIÓ
● Condicionarem el Quarter  General Luque per a que pugui  ser seu de jornades formatives,  congressos,

seminaris o fires sectorials professionals.
● Estimularem  i  fomentarem  la  innovació  i  la  creativitat  amb  certàmens  que  fomentin  i  difonguin  les

noves creacions estètiques, comercials i de productes de disseny.
● Dinamitzarem un niu d’empreses a l’entorn del Polígon i impulsarem la creació d’un nou centre que pugui

acollir empreses de noves tecnologies i innovadores, que compartirien un mateix espai (coworking). 
● Reclamarem al Govern de les Illes Balears que el Centre Bit d’Inca compti amb una activitat important de

dinamització industrial.
● Fomentarem  la  rehabilitació  d’habitatges  buits  i  les  obres  per  a  millorar  l’eficiència  energètica  dels

edificis.
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● Donarem un decidit suport al  sector de la pell  i  el  calçat. Promourem entre els visitants el consum de
productes locals.

● Fomentarem els productes artesanals autòctons. Crearem una zona artesana en el  mercat  del
dijous i farem costat a la inclusió en les guies turístiques dels nostres artesans i productes artesans.
Posarem a disposició dels artesans espais a on poder desenvolupar la seva feina.

● Donarem suport a la creació d’una xarxa ciutadana de telecomunicació com la que proposa el col·lectiu
guifi.net.

AGRICULTURA
● Donarem  suport  a  la  pagesia  per  la  seva  rellevància  qualitativa  de  sostenibilitat  econòmica,  social  i

territorial.
● Donarem suport econòmic i institucional a les organitzacions pageses. En concret:

○ Donarem ajudes per a la millora de les instal·lacions de la cooperativa.
○ Becarem als joves que vulguin aprendre noves tècniques de conreu ecològic
○ Potenciarem  un  mercat  de  productes  del  camp,  afavorint  la  venda  directa  del  pagès  i  per

Majoristes. 
○ Ajudarem mitjançant  la  creació  de  les  comunitats  de  regants,  l’us  d’aigua  reutilitzada  per  al

reg agrícola. 
○ Donarem suport i potenciació a la agricultura ecològica amb la potenciació del mercat ecològic.
○ Emprendrem campanyes d’orientació del consum cap els productes bons, sans, útils i ecològics

de la nostra contrada.
● Crearem  un  sistema  de  mediació  perquè  pagesos  puguin  explotar  terres  de  conreu  en  desús  i  els

propietaris de les quals les vulguin cedir.

FIRES I MERCATS
● Potenciarem les fires agrícoles i comercials locals acompanyant-les d’activitats festivo-culturals.
● Aprofitarem les Fires i el Dijous Bo com un mostrador de l’activitat econòmica a Inca.
● Augmentarem el pressupost per les fires: diversificarem les temàtiques i  controlarem qualitativament

els mercats d’artesania (carta artesana, mestre artesà).
● Donarem especial  protagonisme  a comerços  empreses i  productors  locals  en el  marc  de  les  Fires  i  el

Dijous Bo.
● Promourem  una  reestructuració  del  mercat  del  dijous  amb  l’objectiu  de  fer-lo  més  atractiu  i

complementari al comerç d’Inca.
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BENESTAR
SERVEIS SOCIALS
La situació actual  dels  serveis socials  és molt  precària.  L'augment de la demanda,  la mala gestió,  la reducció i
l'eliminació pressupostària dels recursos econòmics destinada a benestar social ens ha portat a la paralització
dels serveis socials,  no hi  hagut nous recursos,  ni  nous programes,  no s'ha avançat,  ans el contrari,  en molts
d'aspectes hi hagut retrocés. Des de MÉS per Inca tenim clar que hem de canviar el  model,  i  hem de potenciar,
reestructurar i reorganitzar els recursos dels serveis socials.

● Aplicarem i desenvoluparem correctament la L le i  de  Serveis  Socia ls . La llei es va aprovar al 2009 i no
s’ha aplicat,  al  contrari,  s’han fet passes enrere i  no s’han complert les directrius que s’hi contemplen
perquè totes les persones tinguin cobertes les necessitats en matèria de alimentació, vestit i sostre. 

● Potenciarem  l’atenció  primària  i  l’atenció  comunitàr ia ,  que  ha  de  jugar  un  paper  essencial.
Millorarem  la  qualitat  del  servei,  dotant-lo  del  nombre  de  treballadors  adequat  per  poder
desenvolupar-lo.

● Treballarem  de  forma  coordinada  entre  els  diferents  departaments  municipals  afectats  (cultura,
educació, immigració, policia, serveis socials, etc.) i la societat civil.

● Activarem el  Consel l  Municipal  d ’Acc ió  Socia l  com a  mesa  de  coordinació  entre centres educatius,
APIMAS, centre de salut, policia local,  entitats, entre d'altres per treballar en la detecció de situacions
de vulnerabilitat  de  la  infància,  prevenció  de  consum  de  drogues,  violència  de  gènere,  entre  d'altres.
Consensuarem protocols, recursos i programes.

● Garantirem el dret  a  l 'accés  a ls  serveis socia ls  municipals, com a resposta propera davant qualsevol
demanda o necessitat social dels ciutadans i ciutadanes.

● Consolidarem  i  ampliarem  l'equip  multi  professional,  per  tal  de  potenciar  els  serveis  d'informació,
educadors de medi obert, atenció psicològica, orientació i assessorament al ciutadà, així com marca la
llei, i amb l’objectiu de reduir les  actuals  l l istes  d’espera .

● Durem a terme  protoco ls  d 'actuació  amb la finalitat d'homogeneïtzar els  procediments i  unificar les
actuacions.

● Defensarem la progressivitat en el preu dels serveis públics (taxes) que ha d'ofertar l'Ajuntament, com
a garantia d'igualtat i d'accessibilitat.

● Establirem mecanismes de coordinació dels serveis socials entre les diferents administracions (Govern,
Consell i Ajuntament de Inca) per tal que el servei que s’ofereix sigui més eficient.

● Farem un conveni amb les diferents administracions per tal d’obrir una finestreta única amb informació
sobre tots els serveis i prestacions que donen les administracions.

● Fomentarem la concertac ió  de serveis a  ent itats sense  ànim de lucre . 
● Inclourem les clàusules socials a les obres i contractes públics. 
● Establirem convocatòries periòdiques de subvencions per a actuacions socials gestionades per entitats

socials, com a  convocatòria d’Interès Social.
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● Augmentarem els recursos per a programes d ' inserc ió  socio laboral , ja que sense aquests, no es pot
fer una feina d'integració amb garanties.

● Garantirem una previsió pressupostària per a treballar en l'àmbit comunitari i familiar.
● Dedicarem una especial  atenció i  recursos a  la  prevenció i  al  tractament dels  situacions especials  de

risc  social:  persones amb discapacitat,  exclusió  social,  toxicomanies,  ludopaties,  etc.  mitjançant uns
serveis  professionals  i  propers  dotant  dels  recursos  necessaris  a  les  entitats  amb  la  signatura  de
convenis.

ERADICACIÓ DE LA POBRESA INFANTIL I SUPORT A LES FAMÍLIES
● Abordarem la situació de pobresa, gestionant des dels Serveis Socials Municipals beques socials per als

menjadors  escolars,  programes  de  lluita  contra  la  pobresa  infantil-familiar,  per  cobrir  necessitats
bàsiques com allotjament, vestiment, alimentació, aigua, llum,etc.

● Promourem  l’increment  de  programes  de  detecció  precoç  d’infants  en  situació  de  risc  i  preveurem  el
seguiment i  suport mitjançant la col·laboració  del professorat,  els serveis educatius i  les institucions
especialitzades.  Per  això,  col·laborarem  en  la  coordinació  i  el  treball  conjunt  entre  les  institucions  i
serveis que tenen competència en educació i atenció a la primera infància i adolescència.

● Ampliarem les beques d’escoleta  0-3  per a les famílies sense recursos.
● Impulsarem polítiques educatives inclusives i innovadores per als alumnes d’infantil i primària (suport

psicopedagògic i reforç escolar individualitzat) per prevenir el fracàs escolar. 

DRET A L’HABITATGE
● Vetllarem  pel  compliment  dins  el  nostre  municipi  del  conveni  per  a  la  creació  del  Fons  Socia l  de

l ’Habitatge  signat  per  les  administracions  públiques,  entitats  bancàries  i  la  plataforma  del  tercer
sector.

● Crearem  un  servei  de  mediació  amb  propietaris  i  entitats  bancàries  per  crear  borses  de  l loguer
socia l .

● Promourem convenis amb propietaris  d’immobles que hagin de ser rehabilitats per  poder formar part
de la borsa de lloguer social, amb l’objectiu de recuperar habitatges buits al centre d’Inca.

● Impulsarem  la  declaració  d’ Inca  com  a  munic ipi  l l iure  de  desnonaments ,  amb  l’aprovació  de
mesures que penalitzin l'ús antisocial dels habitatges per part de les entitats bancàries.

● Instarem  al  Govern  de  les  Illes  Balears  la  creació  d’un  alberg  per  procurar  a l lot jament  temporal  a
persones sense sostre o que es vegin privades d'allotjament i no disposen de mitjans per si mateixes,
procurant a la vegada un procés d'inserció social a qui ho precisi.

SALUT MENTAL
● Treballarem  per  tal  que  des  del  Govern  es  revisi  el  Pla  de  Salut  Mental,  amb  la  finalitat  de  dotar  la

comunitat  autònoma de  les  infraestructures  necessàries  que  manquen  en  l'àmbit  de  serveis  socials:
centres de dia, centres ocupacionals, habitatges tutelats.

● Crearem un pla Municipal que doni suport a les persones amb diagnòstic de salut mental i  facilitarem
els recursos i les infraestructures que estiguin al nostre abast.

● Crearem serveis d'atenció directa per a menors i joves amb trastorns de conducta.
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VIOLÈNCIA DE GÈNERE
● Elaborarem  un Protocol  Municipal  de  Coordinació  per  a  l'atenció  integral  en  situacions  de  violència  de

gènere. 
● Des dels Serveis Socials municipals, donarem prioritat a les situacions de violència de gènere i menors.
● Crearem un grup de feina municipal per tal de fer un seguiment dels casos de violència de gènere en el

que hi formin part tots els professionals que intervenen en el procés de les dones.
● Coordinarem serveis socials i les escoles per tal d'impulsar la visita dels treballadors socials/psicòlegs

participants  en  el  programa  per  fer  xerrades  a  infants  i  adolescents  amb  finalitat  preventiva  de  la
violència de gènere abans de la seva aparició.

● Impulsarem programes per detectar, informar i sensibilitzar sobre la mutilació genital femenina. 

INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL
● Crearem  un Pla  Municipal  per   la  cohesió  social.  Aquest  pla  ha  de  poder  impulsar,  donar  coherència  i

consolidar actuacions orientades a construir una societat inclusiva sent un factor fonamental per a la
integració i la cooperació entre les diferents institucions públiques. 

● Fomentarem espais d'intercanvi cultural i campanyes de sensibilització.
● Promourem  el  català  com a llengua  d’acollida  i  fomentarem i  facilitarem el  seu aprenentatge  entre  el

col·lectiu de persones nouvingudes.
● Instarem el Govern de les Illes Balears a impulsar una llei  d’acollida que unifiqui els criteris i  les eines

per a l’acollida de les persones nouvingudes.
● Recuperarem els programes de socialització per a joves en risc d'exclusió (cinema, teatre, etc.).

ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT 
● Afavorirem  la  integració  de  les  persones  amb  discapacitat  en  els  activitats  quotidianes,  socials,

culturals i laborals.
● Posarem  en  marxa  un  recurs  comunitari  per  donar  suport  a  les  famílies  de  les  persones  amb

discapacitat i que no poden accedir a la inserció laboral.
● Impulsarem les iniciatives de grups de suport entre persones amb discapacitat i persones cuidadores.
● Fomentarem les places de la reserva del 5% per persones amb més d’un 33% de discapacitat. Donant

especial importància al seu seguiment,  duent a terme processos d’acompanyament,  per tal de la seva
inclusió social i laboral real.

IGUALTAT
Des de MÉS PER INCA pretenem que la igualtat estigui en tots els àmbits de la vida, pretenem que sigui un eix
transversal  a  l’economia,  el  treball,  la  salut,  els  serveis  socials,  l’administració  pública,  el  medi  ambient,
l’educació, la sobirania, etc.
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● Crearem  una  Unitat  Munic ipal  d ' Igualtat ,  per  tal  de  realitzar  actuacions  per  a  la  promoció  de  la
igualtat entre dones i  homes,  la prevenció de la violència de gènere i  l'acostament de les mesures en
matèria d'igualtat a tota la ciutadania, que garanteixi:

○ Actuacions de sensibilització en valors d'igualtat i prevenció de la violència de gènere dirigides
a la ciutadania en general, i a la població jove en particular (prevenció i rebuig a la violència de
gènere,  repartiment  equitatiu  de  les  tasques,  revisió  de  l’assignació  de  rols  de  gènere,
educació afectiva i sexual, etc.).

○ Informació, assessorament i formació a diferents col·lectius professionals i agents socials. 
○ Assistència  tècnica  per  el  disseny,  implementació,  seguiment  i  avaluació  de  mesures

orientades  a  promoure  la  integració  de  la  perspectiva  de  gènere  en  les  polítiques  locals  de
l'Ajuntament d'Inca.

○ Revisió  dels  continguts  de  les  campanyes  institucionals,  cartells  i  altres  materials  per  a
assegurar la transmissió de valors d’igualtat.

COOPERACIÓ
● Treballarem,  de  forma  coordinada  i  a  tots  els  nivells,  per  aplicar  un  catàleg  de  “bones  pràctiques

solidàries”  en  l’actuació  de  l’Ajuntament:  establir  objectius  anuals  i  creixents  per  implementar  el
Comerç  Just  i  la  compra  públ ica  ètica  a  tots  els  processos  de  compra  i  concursos  de  les
administracions públiques.

● Promourem campanyes per a sensibilitzar la població de Inca i les Illes Balears sobre la importància de
la cooperació entre pobles per a transformar les nostres societats en espais més igualitaris i justos.

● Mantindrem  la  fita  del  0’7  %  per  a  l ’Ajuda  Oficia l  per  a l  Desenvolupament  dels  pressupostos
d’Inca com objectiu a assolir.

● Establirem  mecanismes  de  control  de  la  gestió  municipal  i  de  consulta  sobre  les  polítiques  de
cooperació i Educació per al Desenvolupament.

● Participarem  de  forma  activa  al  Fons  Mal lorquí  de  Sol idar itat  i  Cooperació ,  on  vetllarem  per  la
bidireccionalitat de la cooperació, per evitar una cooperació paternalista i avançar cap a una cooperació
entre iguals.

GENT GRAN
● Potenciarem els  recursos municipals  de suport  a les persones grans dependents i  col·laborarem amb

altres administracions per garantir els drets derivats de la L le i  de dependència . 
● Donarem  suport  a  les  activitats  de  les  associac ions  de  gent  gran ,  generant  iniciatives  municipals

actives, cercant el contacte intergeneracional, com els horts urbans comunitaris. 
● Incentivarem les activitats de lleure de les persones majors. Afavorirem l'associacionisme constructiu i

cooperatiu.
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● Desenvoluparem  programes  d'envelliment  actiu  i  de  prevenció  de  la  dependència:  bancs  de  temps,
formació continuada, activitats culturals, voluntariat, etc.

● Durem a terme programes destinats a la gent gran de la biblioteca municipal.
● Elaborarem  un  catàleg  de  les  activitats  que  ofereixen  les  entitats  de  la  societat  civil,  per  tal  de

promocionar-les i oferir-les a la gent gran i promoure la seva participació.

SANITAT I CONSUM
Les competències municipals són limitades en l'àmbit de sanitat. Amb tot, col·laborarem i farem el control de les
actuacions de la resta d'institucions al nostre municipi i durem a terme campanyes de prevenció i informació.

● Promourem  la  creació  d'un  Comitè  Local  de  Sanitat  que  vetlli  per  les  revisions  escolars,  la  sanitat
animal, l'anàlisi gratuïta d'aigües, campanyes contra les plagues,etc. 

● Reivindicarem accions a favor  de la  protecció  de la  salut dels  ciutadans,  com donar suport a mesures
preventives amb campanyes divulgadores específiques, promoure la defensa del consumidor mitjançant
l'oficina municipal del consumidor, donant-li més visibilitat habilitant un espai específic.

● Potenciarem la mesa de coordinació de l’Hospital Comarcal d’Inca i oferirem un servei d’acompanyament
als usuaris en les seves queixes.

● Farem campanyes  destinades  a  joves  sobre  la  importància  del  control  ginecològic  en  la  prevenció  de
malalties pròpies de la dona.

● Realitzarem campanyes de prevenció de la toxicomania.
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CIUTADANIA
EDUCACIÓ I FORMACIÓ
L’Ajuntament,  com  a  administració  més  propera  dels  ciutadans,  pot  jugar  un  paper  destacat  en  el  procés
educatiu dels infants i joves d’Inca: ha d’estar al capdavant de la demanda de nous centres escolars, ha de dur
un  correcte  manteniment  dels  edificis  dels  centres  escolars  dels  quals  és  responsable,  ha  de  coordinar
l’educació  escolar  en  col·laboració  amb  l’administració  competent,  ha  d’assegurar  una  oferta  educativa
complementària a l’escolar i ha d’afavorir la coordinació entre els professionals de la ciutat i els responsables de
la formació contínua.

COMUNITAT EDUCATIVA
● Donarem al  Consel l  Escolar  Municipal  la  rellevància  que es mereix,  amb un funcionament molt  més

actiu i dinàmic del que ha tingut aquestes darreres legislatures: reunions periòdiques i per comissions,
amb un seguiment dels acords presos. Volem que esdevingui un espai de trobada de tota la comunitat
escolar  de la  nostra ciutat  amb l’Ajuntament perquè hi  hagi  el  necessari  intercanvi  de propostes  que
propiciïn una actuació conjunta en l’educació escolar dels alumnes, fent així realitat les funcions per a
les quals va ser creat.

● Participarem  activament  en  els  consel ls  escolars  i  canalitzarem  les  demandes  a  l’Administració
autonòmica.

● Col·laborarem  amb  les  AMIPA  per  posar  en  marxa  un  pla  de  formació  per  a  pares  i  mares  dels
centres d’Inca.

● Millorarem  els  convenis  amb  les  AMIPA  per  a  l’organització  d’ act iv itats  extraescolars ,  amb  un
correcte  acompanyament  des  de  l’administració  municipal.  S’impulsaran  activitats  d’horabaixa  que
complementin l’activitat escolar, els camins escolars o l’escola matinera.

● Donarem  suport  als programes  de  reut i l ització  de  l l ibres  de  text  dels  centres  d’Inca,  per  tal
d’avançar en la gratuïtat del llibres de text des d’una postura de respecte mediambiental i d’implicació
de les famílies.

● Donarem veu als infants i joves d’Inca a través de la creació dels Consells d’Infants per conèixer quines
necessitats tenen i quines propostes fan per a la ciutat.

CENTRES ESCOLARS
● Posarem  a  disposició  de  la  Conselleria  d’Educació  un  per  a  la  construcció  d’un  nou  centre  públ ic

d’ infant i l  i  pr imària  que  permeti  augmentar  l’oferta  de  places  escolars  públiques,  disminuir  les
ràtios  d’alumnes per aula i redistribuir de forma adequada de l’alumnat.

● Una vegada obert el  nou centre d’infantil  i  primària, cedirem l’actual  edifici  del CEIP Llevant per ubicar
l’Escola  Of ic ia l  d ’ Id iomes .   

● Durem a terme un correcte  manteniment  dels  centres  educat ius , per la qual cosa destinarem més
recursos i pressupost.
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● Demanarem al govern que col·labori en el manteniment dels centres i espais educatius: educació en el
temps lliure, escola municipal de música, centres d’educació artística, esportiva o d’idiomes, etc.

● Sol·licitarem a la Conselleria d’Educació que doti els centres públics d’un administratiu per facilitar les
tasques de secretaria als equips directius.

● Potenciarem  l ’ús  socia l  a  les  infraestructures  de  les  escoles :  patis,  instal·lacions  esportives  i
altres espais específics.

PROGRAMES EDUCATIUS
● Coordinarem  actuacions  en  matèries  com  educació  per  a  la  participació  ciutadana,  educació  per  a  la

salut, educació ambiental, solidaritat i consum responsable, prevenció d’absentisme escolar, programes
per a l’alumnat amb risc d’abandonament escolar prematur, etc.

● Impulsarem una oferta  d’act ivitats extraesco lars  i  complementàr ies  que contribueixi a completar
la dels centres educatius, especialment pel que fa a activitats que eduquin en un comportament cívic i
en  un  millor  coneixement  de  la  ciutat:  It ineraris  educat ius  per  Inca ,  Conèixer  l ’Ajuntament ,
activitats educatives a les diades o festes...

● Dinamitzarem les act iv itats educat ives de  la  bibl ioteca .
● Establirem  beques per a estudis durant l’estiu i  intercanvis per a alumnes de formació professional  i

universitaris.
● Col·laborarem amb l’oferta formativa, no reglada, de l’ escola  de persones adultes .
● Donarem  suport  a  les  diferents  iniciatives  d’ educació  no  formal :  esplais,  esport  escolar,  escola

d’estiu, escola de música, activitats d’educació per al desenvolupament…
● Promourem  la  relació  amb  el  professorat  dels  centres  per  dur  a  terme  una  programació  d’activitats

extraescolars  i  complementàries que compensi  el  retrocés que ha suposat  la imposició de programes
sense  diàleg,  consens  ni  acord  amb  la  comunitat  educativa.  Tindrem  en  compte  especialment  les
activitats relacionades amb la Llengua i Cultura pròpies, així com també les que fomentin la creativitat i
el desenvolupament artístic. 

● Establirem programes d’intercanvi amb altres ciutats de la Unió Europea per fomentar l’esperit europeu
i intercultural dels joves.

● Impulsarem polítiques educatives inclusives i innovadores per als adolescents i per a les seves famílies
que han fracassat a l’escola i que encara no tenen l’edat legal per a treballar.

ESCOLARITZACIÓ
● Vetllarem  per  una  escolar ització  equi l ibrada  de  l’alumnat  amb necessitats  específiques de  suport

educatiu  en  tots  els  centres  i  treballarem  per  una  plena  integració  ciutadana.  En  relació  als  qui
presenten  necessitats  específiques  associades  a  situacions  socials  i  culturals  desfavorides,
treballarem  en estreta  coordinació  amb l’àrea  de  Serveis  Socials  i  vetllarem  per  a  què  els  preus dels
serveis complementaris i extraescolars no resultin excloents.

● Instarem a la Conselleria  d'Educació a la creació de tres zones d'escolarització a Inca,  o a l'establiment
d'un nou sistema de baremació, amb l'objectiu que els alumnes s'escolaritzin als centres més propers al
seu domicili,  per així evitar desplaçaments innecessaris i afavorir la creació d'una comunitat educativa
al voltant de les escoles de les escoles.
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● Col·laborarem en les actuacions per prevenir l’ absentisme  escolar  i l’abandonament  prematur  dels
estudis. 

EDUCACIÓ 0-3. ESCOLETA TONINAINA
● Apostarem per l'educació en el període de 0-3, i garantirem la gestió pública de l'escoleta municipal.
● Ampliarem  la  inversió  que  hi  dedica  l'Ajuntament  al  seu  pressupost:  incrementarem  el  número  de

beques o bonificacions parcials de les taxes, per fer-les més assequibles a famílies amb ingressos més
baixos; posarem en marxa un programa de formació permanent del professorat de l'escoleta.

ESCOLA DE MÚSICA
● Promourem que l’escola  de música esdevingui  una extensió del  conservatori  per  a  estudis  musicals

de  grau  mit jà  mitjançant  un  concert  amb  la  Conselleria  d’Educació  per  tal  que  aquesta  doti
suficientment la plantilla de l’escola de música.

FORMACIÓ
● Garantirem l’oficialitat dels cursos de formació per a adults,  de manera que siguin puntuables davant

l’administració pública
● Sol·licitarem a la Conselleria que estableixi un centre integrat  de formació professional :

○ Que integri totes les ofertes de formació professional (reglada, ocupacional i contínua).
○ Que  contribueixi  a  la  qualificació  i  requalificació  de  les  persones,  especialment  de  les  que

tenen més dificultats d’inserció laboral.
○ Que atengui  les necessitats de qualificació immediates i  emergents del sistema productiu de

la ciutat i el seu entorn.
○ Que rendibilitzi els recursos humans i  materials disponibles,  en estreta col·laboració  amb les

empreses d’Inca i de la comarca.

CIUTAT DELS INFANTS
Les ciutats no es poden planificar al marge de les necessitats dels  infants.  Per això,  s’han d’establir  punts de
trobada  per  sentir  les  seves  veus.  Apostam  perquè  l’Ajuntament  d'Inca  se  sumi  a  les  experiències
desenvolupades  a  altres  ciutats  europees  i  impulsi  accions  dirigides  a  la  transformació  de  la  ciutat  perquè
aquesta esdevengui un espai per als més petits. 

● Constituirem un laboratori de la infància que coordini als diferents sectors socials implicats 
(administració, escoles, associacions…)

● Crearem el Consell de la Infància, per donar veu als nens i nenes del poble.
● Altres  actuacions  que  apareixen  al  programa  de  MÉS  per  Inca  de  forma  transversal:  organització  de

rutes escolars, millora i dignificació de parcs, places i jardins…
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PROMOCIÓ DE LA CULTURA
Des de MÉS per Inca impulsarem aquesta àrea amb la promoció d’Activitats Culturals organitzades i periòdiques.
Promourem la divulgació dels fets culturals amb la creació de canals d’informació més eficaços així com també
una oferta inclusiva i coordinada d’actes que arribi a tots els ciutadans

ORGANITZACIÓ
● Fomentarem una política de relació amb Ent itats Culturals  que afavoreixi la participació de totes en la

vida  cultural  del  poble  i  la  seva  dinamització.  Per  això  donarem  un  impuls  definitiu  al  CONSELL
MUNICIPAL  DE CULTURA .

● Incrementarem l’assignació pressupostària per activitats culturals i festes.
● Realitzarem una auditoria econòmica de l’àrea de cultura i una memòria dels darrers 4 anys.
● Crearem  una  web  de  cultura  que  sigui  un  referent  de  l’activitat  cultural  d’Inca,  on  es  recullin  les

diferents  in iciat ives  ciutadanes ,  el  calendari  d’actes,  les edicions digitals  de llibres,  els  programes
educatius  de  les  escoles  (rutes  pel  municipi,  activitats  i  visites  a  realitzar  amb  els  alumnes,  tallers
segons l’època  de l’any,  etc.),  informació sobre el  Museu del  Calçat  i  les possibilitats de col·laborar-hi
aportant materials, les Jornades d’Estudis locals digitalitzades, el catàleg de patrimoni, etc.

● Potenciarem l’associacionisme i col·laborarem amb les entitats culturals, no només de forma econòmica,
sinó encoratjant les iniciatives que es vulguin dur a terme.

● Durem una política de relació amb totes les entitats culturals que no creï clientelismes, sinó una major
activitat cultural. Hi haurà una política d’ajudes econòmiques clara i transparent.

● Desenvoluparem una política encaminada a la difusió de la creativitat de persones d’Inca.

ACTIVITATS CULTURALS
● Davant l’estancament de molts dels cicles culturals,  proposem impulsar-los de nou i  adequar-los a les

exigències de la  ciutadania.  S’han de portar endavant els  cicles de:  Cine Club,  Concerts de Primavera,
Certamen de Vídeo i de Fotografia, Cicles de Teatre, Jornades d’Estudis Locals, etc.

● Pel  que  fa  a  l’edició  pròpia  des  de  l’Ajuntament,  promocionarem  la  creació  literària  i  la  investigació
mitjançant una política adequada de certàmens literaris i  de jornades d’estudi.  Donarem prioritat a la
investigació científica de l’entorn,  a la  història local i  a l’edició de llibres o col·leccions sobre temàtica
inquera.  Així  mateix,  es  crearà  una  línia  editorial  municipal  coherent,  amb  publicacions  de  qualitat  i
amb  unes  pautes  recognoscibles.  S’editaran  també  llibres  digitals  a  través  de  la  web  de  cultura  de
l’Ajuntament quan,  per política d’estalvi,  no estigui  justificada la seva edició en paper i  per afavorir  la
difusió dels llibres més enllà dels límits del municipi.

● Promourem, en col·laboració amb entitats locals,  l’organització d’una  biennal  d ’art  contemporani  de
qualitat que sigui referent a tota Mallorca i a l’exterior.

● Impulsarem una renovació de la  festa  del  l l ibre . Organitzarem tallers amb les escoles  per treure els
alumnes al  carrer  i  estimular  la  seva valoració  dels  llibres.  Col·laborarem  amb entitats i  llibreries per
crear un programa complet amb presentacions de llibres i altres activitats de caire literari.

● Dinamitzarem el món de la lectura al  voltant de la Biblioteca Municipal  i  en col·laboració amb entitats,
centres  educatius  i  associacions  implicades.  En  aquest  sentit,  potenciarem  la  creació  de  c lubs  de
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lectura  destinats  prioritàriament  als  joves  així  com  també  d’una  ludoteca  a  la  biblioteca  municipal.
Augmentarem l’oferta d’activitats de les biblioteques. Implantarem un servei de bibilopiscina durant els
mesos d’estiu.

● Potenciarem  l’activitat  artística,  cultural  i  d’investigació  de  tots  aquells  ciutadans  que destaquin  en
algun d’aquests camps i donar sortida als treballs històrics o d’investigació científica que es realitzin.
Promourem  una  beca  anual  d ’ investigació  i  completarem  les  beques  de  doctorat  a  persones  que
realitzin estudis relatius a la ciutat d’Inca.

● Treballarem per la difusió del patrimoni cultural,  artístic i  històric de la ciutat a partir de la publicació
de diferents monografies.

● Promourem més activitats lúdiques i culturals durant els mesos d’estiu. 
● Potenciarem d’una forma clara i decidida la cultura popular pròpia i totes les manifestacions del folklore

i l’art que ens són propis: foguerons, festes patronals, pancaritat, Fires, Dijous Bo, carnaval.
● Promourem  l’oferta  cultural  per  al  públic  infantil:  teatre,  poesia,  concerts  pedagògics,  dansa,  art

contemporani, pintura...
● Aproparem  la  cultura  als  més petits.  Editarem quaderns  educatius  sobre  les  festes,  per  promoure  el

seu  coneixement  i  gaudi  entre  els  escolars.  Publicarem  material  didàctic  sobre  la  història,  cultura  i
societat d’Inca, per facilitar la seva transmissió als infants.

● Aprofitarem  i  impulsarem  les  iniciatives  culturals  que  provinguin  d’institucions  d’àmbit  insular,
autonòmic i estatal.

● Estarem oberts a  les  propostes  que faci  el  col·lectiu  de joves de la  ciutat  i  crearem espais propis on
puguin desenvolupar  les seves iniciatives:  tallers,  cursos,  concerts,  exposicions,  programes de radio,
etc. Contractarem dinamitzadors juvenils per promoure aquestes activitats entre els joves.

● Remodelarem els “Premis Pare Colom, Ciutat d’Inca”  per donar-los més projecció i  donar-los a conèixer
entre els ciutadans.

● Establirem  una  Jornada  de  portes  obertes  a  l’Arxiu  Municipal,  per  donar  a  conèixer  els  seus  fons  i
permetre que els ciutadans coneguin com el poden utilitzar.

● Fomentarem els  grups locals  de teatre,  bandes musicals,  de  ball,  de  cançó,  etc.  dins  un programa de
dinamització i suport a la creació artística. 

ESPAIS D’ÚS CULTURALS
● Cercarem  la  implicació  de  les  administracions  supramunicipals  en  la  rehabilitació  del  Teatre  Principal

com  a  espai  que  afavoreixi  la  interacció  entre  la  promoció  de  la  cultura  i  la  dinamització  social  i
econòmica.

● Crearem  un  punt  d’informació  turística,  cultural  i  social,  des  del  qual  es  dinamitzin  i  coordinin  les
diverses entitats culturals  i  socials i  es divulguin les seves activitats que realitzin a la nostra ciutat.
Des d’aquest punt també es gestionarà l’agenda cultural i s’instal·larà una exposició permanent de les
edicions municipals i es podran adquirir els llibres editats per l’Ajuntament.

● Dinamitzarem  les  instal·lacions  del  Claustre  de  Sant  Domingo  per  tal  de  fomentar-ne  i  ampliar-ne  la
utilització.

● Promourem les exposicions d’arts plàstiques d’alt nivell i l’adequació del Centre d’Art Sa Quartera fins a
convertir-lo en un espai adient per a acollir-les. 
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● Treballarem  per  a  convertir  el  casal  de  can  Amengual  (Cas  Metge  Cifre)  en  un  espai  de  producció
artística .

● Seguirem impulsant la Quartera com a espai en el qual ubicar-hi l'escola de música Jaume Albertí i de la
banda Unió Musical Inquera.

● Adequarem  progressivament  els  pavellons  del  Quarter  General  Luque  perquè siguin  seu  de  diferents
entitats que ara es troben en locals poc aptes.

● Habilitarem  un  local  permanent  d’assajos  on  els  grups  musicals  inquers  podran  dur  a  terme  les
seves activitats.

DEFENSA I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI
● Tindrem cura del Catàleg d’edificis d’especial interès patrimonial.
● Dotarem  i  posarem  en  marxa  la  p laça  de  tècnic  de  patr imoni  i  arxivística  per  tal  de  gestionar  i

dinamitzar el llegat cultural de la ciutat.
● Senyalitzarem  i  consolidarem  els  jaciments  arqueològics  i  promourem  rutes  entre  els  ciutadans  i

sobretot entre els escolars. Publicarem quadernets per conèixer el patrimoni d’Inca i visitar-lo.
● Potenciarem  les  visites  a  elements  patrimonials  i  culturals:  possessions  i  casals  d’Inca,  jaciments

arqueològics, rutes naturals, convents, etc.
● Promourem la rehabilitació i no la substitució dels immobles històrics d’Inca, especialment el patrimoni

que és propietat municipal,  com puguin ser els Qanats que els darrers anys han patit un considerable
deteriorament.

● Promourem la conversió del Museu del Calçat en un vertader Museu millorant el seu contingut: promoció
de  la  recollida  de  peces  i  documents  entre  els  ciutadans,  cerca  de  la  col·laboració  amb  col·lectius  i
famílies  relacionats  amb  la  indústria,  organització  de  trobades  i  cicles  de  conferències,  rutes  pel
patrimoni  industrial,  programes educatius,  etc.  i  cerca  de  la  implicació  d’investigadors,  universitats  i
museus d’aquesta matèria de fora de Mallorca. 

● Habilitarem  espais  per  poder  instal·lar  exposicions  de  forma  temporal  i/o  permanent  en  les  que  es
mostri el patrimoni cultural i artístic de la ciutat. 

● Proposarem un conveni amb el Museu de Mallorca amb l’objectiu de la creació d’una secció d’arqueologia
a Inca.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA
● Impulsarem la  recuperació  de l'ús  normal  del  català  en col·laboració  de la  resta d’institucions locals  i

autonòmiques i instarem a la revocació dels canvis en la legislació duits a terme aquesta legislatura.
● Potenciarem el Reglament de Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Inca amb una especial atenció

en els aspectes següents:
○ Els treballadors municipals hauran de tenir un coneixement adequat de la llengua pròpia.
○ Tota la documentació municipal es redactarà en català.
○ Impulsarem els mitjans de comunicació locals en llengua pròpia.
○ Impulsarem  cursos   de  coneixement  del  català  a  tots  els  nivells,  presencials  i  amb

autoaprenentatge, i d’especials per a personal al servei d’administracions públiques.
○ Promourem l’ús social de la llengua catalana en tots els àmbits.
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● Donarem suport  a  les  iniciatives  d’entitats en favor  del  català:  jornades reivindicatives,  normalització
d’institucions  públiques,  normalització  d’entitats  locals,  campanyes  de  retolació  i  documentació  en
català.

● Organitzarem  cursos  de  català  per  als  nous  arribats,  amb  una  oferta  àmplia  que  procuri  una
diversitat d’horaris que s’adapti als col·lectius interessats. També realitzarem cursos especialitzats per
a professionals del comerç, hoteleria i restauració, lleure, etc. 

ESPORTS
L'activitat física és imprescindible per a tota la població. L'organització racional i operativa d'aquestes activitats
contribueix a la millora de la qualitat de vida d'un poble i a la seva projecció de cara a l'exterior. Per això des de
MÉS per Inca creiem fonamental el foment de l'esport de base, col·laborant amb els clubs esportius amb ajudes
econòmiques o en espècies, millorant-ne les infraestructures i ampliant l'oferta esportiva.

INFRASTRUCTURES ESPORTIVES
● S'habilitaran  més  zones  esportives  i  es  permetrà  l'ús  de  les  mateixes  entre  clubs  i  afeccionats.  Es

tindrà  una  especial  cura  al  manteniment  diari  de  totes  les  instal·lacions  esportives  dependents  de
l'IMAF (Mateu Canyelles, palau Esports, Pavelló de la Creu i piscina municipal).

● Recuperarem al  seu estat  de perfecta  conservació  totes  les  instal·lacions esportives municipals  i  les
homologarem a les normatives vigents a cada una de les federacions esportives perquè es puguin fer
competicions amb totes les garanties.

● Condicionarem i  habilitarem les zones verdes perquè s'hi  puguin practicar  esports bàsics com (futbol
sala, bàsquet, petanca, running...)

● Redactarem un reglament d'ús  de les instal·lacions que faci  compatible  la  seva utilització  compartida
per  part   d’Ajuntament,  clubs,  federacions,  escoles  i  persones.  Aquest  reglament  tindrà  un  esment
especial en la neteja i conservació per part dels usuaris. La prioritat d'ús de les instal·lacions serà per
els ciutadans d'Inca. 

● Finalitzarem la pista d'atletisme  (curses, llançaments i salts).
● Cercarem l’indret més adequat per a la instal·lació d’una pista de patinatge i una zona per a la pràctica

de l’escalada (Rocòdrom).
● Condicionarem i habilitarem les zones verdes creant un circuït urbà, on sigui possible, per practicar-hi

esports bàsics d'aire lliure (footing, futbol sala, petanca) sense que siguin pistes de competició i per a
la pràctica de l'esport per a la gent gran.

● Arribarem  a  acords  puntuals  mitjançant  convenis  amb  entitats  privades  per  a  l’ús  de  les  seves
instal·lacions.

● Establirem  convenis  de  col·laboració  amb  la  Conselleria  d’Educació  per  a  l’ús  de  les  instal·lacions
esportives educatives de manera compartida.

● Es faran noves pistes de pàdel i esquaix. 

PROMOCIÓ DE L'ESPORT
● Promourem programes de divulgació a les activitats físiques a les escoles d'Inca
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● Organitzarem cursos i conferències sobre educació física, manteniment i medicina esportiva, cursos de
monitors per a diferents disciplines esportives

● Fomentarem la pràctica lliure de l'activitat física.
● Mantindrem, ampliarem i potenciarem el suport a les manifestacions populars i de competició festiva en

totes les disciplines (Curses, Diades, Trofeus Ciutat d'Inca...).
● Fomentarem  les  relacions  de  l'Ajuntament  amb  les  Entitats  i  Clubs  d'Inca  a  través  de  convenis,  de

manera que els esforços en bé de l'esport siguin convergents. Això s'aconseguirà sobretot mitjançant el
CONSELL MUNICIPAL D'ESPORTS.

● Potenciarem  l’esport  base:  oferta  diversa  d’esports  i  oberta  als  que  apareixen  nous,  impulsarem  les
diades esportives amb els clubs, fomentarem l’organització de competicions a nivell bàsic, millorarem el
manteniment dels espais esportius i ajudarem de manera prioritària els Clubs que promoguin i treballin
l'esport de base, en els casos que sigui necessari signar convenis d'ús de determinades instal·lacions
esportives sense que això perjudiqui l'ús de la població general.

● Editarem  un  aplec  fent  memòria  anual  dels  resultats  esportius  que  tinguin  relació  amb  Clubs  i
esportistes d'Inca.

ESPORT ESCOLAR
La  formació  esportiva  ha  d'assumir-se  com  a  una  finalitat  en  ella  mateixa  i  com  a  mitjà  per  combatre  l’excés
d’especialització  i  competició  en edats primerenques,  evitant de reproduir  els  esquemes de l’esport  adult,  les
seves normes i conductes, en el món infantil.

● Potenciarem  aquestes  escoles  amb  la  finalitat  que  els  infants  adquireixen  hàbits  saludables  de
pràctica físico-esportiva per millorar el seu desenvolupament integral com a persones i perquè ocupin
de manera sana i  educativa el seu temps de lleure.  A més, se l’iniciarà en les tècniques i tàctiques de
les diverses disciplines esportives.

● Realitzarem  cursos  d'Atletisme,  Gimnàstica  artística  rítmica,  gimnàstica  artística  esportiva,  tennis
taula, frontennis, tennis, bàsquet, escacs, vòlei,  ciclisme i equitació o d’altres.

● Durem a terme, a més, cursets de lleure:  patinatge, gimnàstica de manteniment, natació, activitats de
natura, etc. Així com també inclourem esports nàutics d'estiu, oferint servei de bus, monitors i cursos
de  vela,  padel  surf  i  organitzarem  colònies,  campaments  d'estiu  a  La  Victòria  i  batejos  de  mar  i  de
busseig amb col·laboració amb les institucions supramunicipals

● Millorarem  el  funcionament  i  organització  de  l’ESPORT  ESCOLAR,  en  el  qual  en  distingirem  tres  nivells
d'acció:

○ El  d'iniciació  esportiva  polivalent  (7  a  10  anys)  on  es  practiquen  diversos  esports  amb  un
monitor poliesportiu.

○ El  de la  primera especialització (fins a categoria  Infantil) amb col·laboració  amb els  Clubs,  es
continuarà  iniciant  infants  en  tots  els  esports  que  ja  s'ofereixen  augmentant-los  segons  la
demanda.

○ A  partir  de  Cadets  el  Clubs,  amb  l'ajut  de  l'Ajuntament,  s'encarregaran  del  perfeccionament
esportiu dels joves.
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● Afavorirem la bona coordinació amb els Col·legis, les AMIPA i els Clubs i comptar amb professionals amb
títol i reconeguts com a monitors.

● Crearem una d’ajudes i beques per als estudiants que es dediquin a l’esport així com les ajudes per al
perfeccionament (cursos formatius, jornades esportives...).
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TERRITORI
URBANISME
Des de Més volem una ciutat d’Inca feta per a les persones. Prioritzarem els espais públics per tal que tothom
pugui gaudir de la ciutat: els majors, els infants, persones amb mobilitat  reduïda.

CIUTAT PER A LES PERSONES I MOBILITAT
● El  projecte  actual  de  la  Ronda  Nord  d’ Inca  NO  és,  de  cap  manera,  e l  que  Inca  necessita .

Pressionarem el Consell  de Mallorca per fer enrere aquest projecte i  cercarem el consens per a un nou
projecte que doni solució als problemes de mobilitat d’Inca, que sigui menys impactant amb el territori,
el paisatge i les persones.

● Mantindrem  una  actuació  ferma  de  cara  a  l’ embel l iment  del  poble  amb  especial  atenció  a  carrers,
places i jardins amb sembra d'arbres, plantes autòctones i creació de nous espais verds. Ampliarem les
voravies,  enterrarem  les  xarxes  elèctriques  i  de  comunicació,  refarem  la  xarxa  d’aigües  potables,
efectuarem un bon manteniment de carrers, places i camins rurals.

● Crearem vertaders espais verds i parcs infantils ben equipats, amb suficients bancs, papereres, zones
de jocs i àrees de jardí. Potenciarem la creació d’un gran circuït verd perquè la gent gaudeixi d’ells per
tot tipus d’activitats tant socials, esportives o de lleure.

● Realitzarem, amb urgència, un Pla  de Mobi l i tat  sostenible i ecològic.
● Obrirem els carrers ja planificats per a millorar la mobilitat a les barriades de Son Amonda i Crist Rei. 
● Crearem  aparcaments  dissuasoris  al  voltant  del  centre  de  la  ciutat  i  fomentarem  els  passejos

comercials per tal que els visitants arribin al centre. 
● Afavorirem la mobilitat dels ciutadans que van a peu o en bicicleta per la nostra ciutat. Estudiarem la

ampliació  de  zones  exclusives  per  vianants  i  crearem  zones  30  a  on  el  vianant  i  el  ciclista  tinguin
prioritat. Crearem una xarxa  de  carr i ls  bic i  a Inca.

● Crearem rutes  escolars  per a millorar l’accés dels escolars al seu col·legi. 
● Mi l lorarem  l ’accessibi l i tat  per  a  persones  amb  mobi l i tat  reduïda .  Ens  coordinarem  amb

l’Associació de Discapacitats,  i  de persones majors,  per tal de detectar  les principals  problemàtiques.
Farem un mapa ciutadà de punts negres de mobilitat (voravies,  escales,  accessos a edificis públics...)
per tal de posar solucions de manera sistemàtica i planificada. 

● Farem  un  seguiment  exhaustiu  sobre  l’aplicació  i  compliment  de  la  normativa  reguladora  de
l’accessibilitat  i  la  supressió  de  barreres  arquitectòniques  en  tots  els  àmbits  de  la  vida tant  pel
que fa a l’administració pública com des del  sector  privat.  Amb l’objectiu de la plena integració  de les
persones  amb  discapacitat  física  en  tots  els  àmbits  de  la  vida  (educatiu,  sanitari,  cultural,  laboral,
social,  esportiu,  d’oci,  etc.).  També  durem  a  terme  les  accions  necessàries  davant  totes  les
administracions  per  tal  d’adequar  el  transport  públic  a  les  necessitats  reals  de  les  persones  amb
mobilitat reduïda.
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CREIXEMENT DE LA CIUTAT
● Proposem  un  creixement  ordenat  i  controlat,  respectant  la  disponibilitat  d’equipaments,  serveis  i

espais  verds.  Revisarem  el  PGOU  de  forma  que  s’incrementin  les  zones  verdes  dins  del  casc  urbà,
mantenint  el  parc  del  puig  d’Inca  i  la  construcció  d’habitatges  de  caràcter  social  per  tal  d’assegurar
l’accés universal a un habitatge digne.

● Es realitzarà un estudi exhaustiu del PGOU per a activar els diversos plans d’actuació pendents dins el
casc urbà i així connectar totes les vies i que no es degradin. 

TERRITORI URBÀ
● Reconduirem l’actual model de creixement de ciutat-jardí cap a barris funcionals. 
● Emprendrem,  de  manera  urgent,  una  gest ió  act iva  de  les  zones  verdes,  p laces  i  jardins  de  la

ciutat . Consultarem a AMIPA,  Assoc. de veïns, col·lectius de barri  i veïnats en el moment de dissenyar
una  nova  zona  verda,  seguint  la  línia  programàtica  pel  que  fa  a  la  participació  ciutadana  en  el
desenvolupament integral de la ciutat. Dirigirem els nostres esforços envers la formació continuada del
personal  de  jardineria  per  tal  d’adquirir  bons  hàbits  en  el  maneig  de  l’arbrat  de  la  ciutat  i  en  la
utilització d’espècies endèmiques, autòctones (no invasives ni invasores) i adaptades a les necessitats
ambientals mediterrànies.  

● Promourem  la  utilització  de  productes  fitosanitaris  ecològics,  innocus  i  biodegradables  en  la  gestió
municipal de Medi ambient, Agricultura i Serveis.

● Impulsarem definitivament el Parc  del  Serral  de  les  Monges , dotant-lo del pressupost necessari, per
tal que esdevingui  un vertader parc  de la  ciutat.  Farem que sigui  un vertader centre de interpretació
dels ecosistemes de la serra de Tramuntana.

● Protegirem els elements naturals, etnològics, patrimonials i camins. Crearem itineraris per a connectar
els Béns d’Interès Cultural (BIC) de la ciutat. 

● Elaborarem el  catàleg  d’arbres  singulars  d’ Inca .  Millorarem el  sistema forestal  a  partir  d’un  estudi
paisatgístic. 

● Efectuarem la catalogació dels camins rurals i defensarem  els  camins públ ics .

REHABILITACIO DEL CENTRE HISTÒRIC I DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC
● Farem  un  Pla  de  rehabilitació  del  centre  històric  d’Inca,  posant  en  valor  els  habitatges  catalogats,

vitalitzant l’aspecte de deixadesa actual i posant una il·luminació adequada a tots els carrers.
● Donarem  ajuts  per  a  la  recuperació  del  patrimoni  arquitectònic  i  arqueològic  incrementant  la

quantitat de diners per invertir al pla de rehabilitació del nostre patrimoni.
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MEDI AMBIENT I SERVEIS

AIGUA
● Millorarem  i  modernitzarem  la  gest ió  públ ica  del  servei.  Des  del  govern  municipal  emprendrem

campanyes de racionalització i  estalvi d’aigua per mantenir aquest recurs.  Pel que fa a la seva gestió,
garantirem el  correcte  servei  a  tots els  abonats,  així  com el  manteniment del  control  del  consum i  la
qualitat de l’aigua.

● Crearem estratègies per racionalitzar l'ús de l'aigua de reg en parcs i jardins.
● Farem  una  cartografia  exhaustiva  i  exacta  de  l’estat  de  la  xarxa  d’aigua  i  la  xarxa  de  clavegueram,

posant especial  atenció a  la  revisió  per  tal  de detectar  i  eliminar  les pèrdues i  vessaments,  així  com
minimitzar al màxim el risc d’inundacions en dies de pluges fortes.

RESIDUS I NETEJA URBANA
● Treballarem  en  favor  de  la  deixalleria  comarcal  de  residus  i  promourem  ajuts  per  a  la  implantació

d’indústries recuperadores, recicladores i reutilitzadores de residus.
● Treballarem per a la millora de la recollida orgànica per fer compost. 
● Millorarem  la  neteja  viària  amb  una  major  dotació  de  recursos.  Posarem  en  funcionament  un  pla

d’eliminació dels abocadors incontrolats de fems i  restes d’obra a fora vila,  per tal d’eliminar els punts
negres  d’abocament de  les  àrees  rurals.  Farem,  amb l’administració  pertinent,  un  seguiment estricte
pel que fa a la recollida diària dels fems i els contenidors de material reciclable, així com de la neteja i
higiene de les àrees i elements destinats a tal efecte dins del cas urbà.

● Dotarem de  contenidors  de  recollida  selectiva  de residus a  tot  el  centre de la  ciutat  i  instaurarem el
sistema de recollida adequat i necessari.

● Auditarem la concessió de neteja viària i farem complir el plec de condicions.
● Posarem  especial  esment  en  la  vigilància  de  la  recollida  i  neteja  d’excrements  de  cans  i  animals  de

companyia. Farem campanyes de conscienciació ciutadana.

ENERGIA, ATMÓSFERA I RENOU
● Elaborarem un pla  d’acc ió  de  qual i tat  de  l ’a i re  que aporti solucions als alts nivells de contaminació

detectats al nucli urbà d’Inca.
● Farem complir la legislació vigent en quant a emissions atmosfèriques a les indústries, així com també

a les activitats de particulars. Elaborarem el mapa sònic de la ciutat que ens permeti detectar els punts
més conflictius que creïn malestar a la població, per tal de poder introduir millores.

● Treballarem  per  fomentar  mesures  d’eficiència  energètica  i  potenciarem  l’estalvi  d’energia  i  l’ús
d’energies alternatives i renovables.

● Promourem l’ús de la coberta verda com a aïllant tèrmic dels edificis, ajudant a l’eficiència energètica. 
● Implementarem  el  pla  d’acció  per  a  l’energia  sostenible  d’Inca  i  auditarem  el  grau  de  compliment

d’aquest. Els edificis municipals s’aniran reconvertint en edificis sostenibles.
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● Contractarem el subministrament d’electricitat amb companyies que assegurin l’origen 100% renovable
de l’energia consumida.

● Promourem  la  instal·lació  de  panells  fotovoltaics  a  les  cobertes  dels  edificis  municipals  per  part  de
tercers.

SISTEMES NATURALS
● Instarem a les institucions pertinents per tal que es desenvolupi  el  P la  de  Gest ió  de  l ’ANEI  de  Sta.

Magdalena .
● Durem a terme un Pla de prevenció davant el risc d’inundacions: amb un manteniment exhaustiu de la

xarxa de clavegueram, col·lectors, canonades i per altra banda l’estudi de les zones inundables segons
els activitats que s’hi desenvolupen.

● Elaborarem  l’inventari  dels  camins  rurals  i  organitzarem  un  grup  de  Voluntaris  Ambientals ,  en
coordinació amb el Consell  de Mallorca, que realitzin accions puntuals de millora dels espais naturals i
que es difongui com a tasca educativa cap a la resta de la població.

EDUCACIÓ AMBIENTAL
● Posarem en marxa l’Aula  de  Natura  a l  Puig  de  Santa  Magdalena . Aquest equipament ha de servir

per a regular l’ús públic de l’espai a partir de l’educació ambiental i interpretació del patrimoni natural.
També ha de servir com a recurs a les escoles de la ciutat i  de la comarca per desenvolupar les seves
activitats d’educació en el medi.

● Promourem  la  ubicació  d’un  camp  d’aprenentatge  de  natura  a l  Serral  o  a  les  instal·lacions  del
polvor í  de Santa Magdalena , una vegada desafectat, amb una doble finalitat: que els escolars puguin
fer-hi  una  estada  i  conèixer  la  flora,  fauna,  recursos  hídrics  i  cultius  de  l’entorn,  i  que  pugui  ser
utilitzat com a refugi de la ruta en sec en període no lectiu.

● Impulsarem els  premis  de  recerca  cientí f ica  i  ambiental  sobre  temes  locals  i dotarem de beques
d’estudi per a temes puntuals.

● Treballarem  conjuntament  amb  els  mitjans  de  comunicació  locals  per  la  creació  de  programes  de
temàtica  ambiental .  Així  com  mantindrem  un  programa  d’educació  ambiental  que  ofereixi  servei  a
totes les escoles de la ciutat.

● Organitzarem la setmana del  Medi  Ambient  (dia del medi ambient: 5 de Juny), que impliqui a escoles,
col·lectius, empresaris i ciutadans.

● Elaborarem un programa de  vis ites  guiades  i  it ineraris  per  conèixer  Inca  i  els  seus voltants així
com una guia sectorial de les bones pràctiques ambientals en el sector industrial més important de la
ciutat com és el del calçat.

● Fomentarem la pràctica de l’agr icultura  entre  e ls  joves , a partir de cursos de formació.  Informarem
sobre  les  certificacions  ambientals  (Sistemes  de  Gestió  Ambiental)  que  poden  dur  endavant  les
empreses de la ciutat: EMAS, ISO, …

● Crearem  nous  horts  urbans  a  solars  buits  del  casc  urbà  a  partir  de  convenis  amb  els  propietaris
d’aquests solars.  També crearem horts i  jardins verticals a zones urbanes a on sigui possible aquesta
instal·lació. 
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● Emprendrem  campanyes  de  conscienciació  ambiental  pels  comerços :  amb reducció  de  les  bosses
fomentant  l’ús  de  la  senalleta;  bombetes  de  baix  consum;  eficiència  en  els  sistemes  de
calefacció-refrigeració,... 

● Potenciarem la F i ra  del  Medi  Ambient  i fomentarem l’Agricultura Ecològica. 

BENESTAR I RESPECTE ANIMAL
● Farem complir de forma estricta la Llei 1/1992 de Protecció dels Animals, i per tant, no promocionarem

ni donarem cap tipus d’ajuda a les corregudes de bous.
● Promourem la declaració d’Inca com a ciutat antitaurina.
● Crearem un cens municipal d’animals de companyia.
● Donarem suport a les campanyes de control de colònies de moixos salvatges.
● Vetllarem per un correcte funcionament de la canera municipal.  En cas de treure un nou contracte de

manteniment del servei de canera municipal, es donarà prioritat a les entitats sense ànim de lucre que
tenen com a objectiu la protecció i benestar animal.

● Realitzarem cursos de formació per al personal i el voluntariat de la canera municipal.
● Realitzarem campanyes de sensibilització envers el respecte als animals.
● Actuarem en contra de la venta il·legals d'animals.
● Adaptarem algunes zones verdes per a ús exclusiu de cans. 

ORGANITZACIÓ
● Crearem una àrea de Medi Ambient dotant-la suficientment, que inclourà també els serveis.  Es dotarà

del personal qualificat suficient.
● Obrirem  una  Oficina  d’ Informació  Ambiental  en  dependències  municipals,  la  qual  serà  també  una

plataforma per a l’organització d’activitats i difusió de l’actualitat ambiental: sortides, tallers, cursets…
● Impulsarem l’Agenda  Local  21  com a eina fonamental i bàsica de participació ciutadana. Potenciarem

el  Fòrum  Ciutadà,  que  serà  integrat  per  entitats  i  col·lectius,  així  com  per  individus,  que  tractin  la
temàtica ambiental i col·laborarà en la presa de decisions, aportant diferents punts de vista i actuant
des d’una autèntica democràcia participativa.
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PROGRAMA JOVE
EMANCIPACIÓ I HABITATGE

● Desenvoluparem un pla municipal d'emancipació/primer habitatge jove:
○ Destinarem el 30 % dels Habitatges de Protecció Oficial a persones menors de 35 anys en 

règim de lloguer;
○ Crearem una borsa d'habitatges de lloguer per a menors de 35 anys.

OCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS
● Fomentarem la contractació jove de qualitat:

○ Facilitarem i fomentarem l’emprendiment per a joves mitjançant ajudes econòmiques i 
tècniques.

● Fomentarem la rehabilitació d'habitatges de caràcter social creant una borsa de treball per a joves, 
persones amb discapacitat i persones en situació de vulnerabilitat.

EDUCACIÓ
● Augmentarem l'oferta de cursos de formació professional i col·laborarem amb les empreses locals en 

matèria de pràctiques remunerades i oportunitats laborals de qualitat.
● Fomentarem la participació, l'educació i la sensibilització mediambiental.

PARTICIPACIÓ, OCI I CULTURA
● Afavorirem la coordinació dels centres educatius municipals per a la realització d'activitats 

extraescolars conjuntes.
● Fomentarem la creació i la participació en agrupacions culturals (teatre, música, arts gràfiques,…):

○ Facilitant instal·lacions adequades així com una major i/o millor utilització de les existents;
○ Facilitant la disposició temporal d'espais d'expressió de diferents manifestacions culturals i 

artístiques;
○ Fomentant la col·laboració entre les diferents agrupacions perquè realitzin activitats de forma 

conjunta.
● Augmentarem la relació i l'intercanvi de coneixement intergeneracional entre joves i persones majors 

mitjançant programes de voluntariat d'acompanyament.
● Augmentarem els recursos destinats a promoure la participació jove en la vida social i la política 

municipal.
● Desenvoluparem estructures per fomentar altres formes d'oci i consolidar un oci alternatiu i sostenible:

○ Obrint les instal·lacions esportives i el casal de joves les nits i els caps de setmana;
○ Fomentant l'esport en la joventut mitjançant tarifes especials per accedir a les instal·lacions 

esportives.
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● Proporcionarem un espai segur pels i les joves per evitar molèsties o danys a la ciutat i els seus 
habitants durant les festes municipals:

○ Augmentarem la quantitat de banys mòbils durant les festes.
● Dinamitzarem el casal de joves i facilitarem la comunicació de les seves activitats ofertes.
● Millorarem els horaris de la biblioteca municipal ajustant-los a l'ús dels seus usuaris i usuàries.
● Afegirem la figura de dinamitzadors/es per impulsar la iniciativa dels i les joves amb l'objectiu d'afavorir

la participació de totes i tots.

SALUT, IGUALTAT I INCLUSIÓ
● Fomentarem la inclusió i la igualtat en tots els aspectes de la vida política municipal.
● Fomentarem la col·laboració entre els centres de salut i els centres educatius en les següents 

matèries:
○ Hàbits alimentaris ecològics i saludables;
○ Prevenció de violència de gènere i violència domèstica;
○ Salut sexual i inclusió LGTBi+.

● Instarem a les institucions competents a facilitar el tractament integral de persones transexuals 
començant al més aviat possible el seu desenvolupament biològic.

● Facilitarem l'accés a l'assessorament i informació en matèria de salut sexual i identitat sexual i 
proporcionarem accés gratuït a mètodes preventius d'Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) a menors 
de 18 anys.

TRANSPORT, INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT
● Instarem el Consell a facilitar l'accés al transport escolar mitjançant beques de desplaçament.
● Facilitarem el reciclatge i el fomentarem mitjançant campanyes de conscienciació dins i fora dels 

centres educatius.
● Realitzarem campanyes de conscienciació ecològica destinades a la joventut.
● Fomentarem l'ús de la bicicleta i el transport públic als centres educatius:

○ Facilitarem vies d'accés als centres educatius amb bicicleta.
● Augmentarem les zones verdes (parcs, horts comunitaris, jardins amb finalitat educativa, etc.) en les 

quals les i els joves puguin participar activament.
● Retornarem l'espai del Polvorí de Santa Magdalena a la ciutadania per al seu ús públic i, especialment, 

pels i les joves:
○ Estudiarem la creació d'un alberg juvenil en Santa Magdalena.

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I DRETS
● Crearem un portal web que reuneixi tots els serveis per a joves en matèria d'habitatge, ocupació, oci, 

ajudes, etc.
● Millorarem la comunicació entre la joventut i l'Ajuntament:

○ Millorant la transmissió d'informació municipal a la joventut fent un ús adaptat de les xarxes 
socials i les noves tecnologies;
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○ Establint un sistema de comunicació entre la ciutadania i l’Ajuntament mitjançant les noves 
tecnologies, de manera senzilla i accessible per totes i tots.

● Articularem un sistema efectiu, pràctic i vinculant de consultes plebiscitàries sobre qüestions 
municipals i garantirem l'accés a les mateixes a les persones a partir dels 16 anys.
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