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DOCUMENT DE DIAGNÒSTIC
La crisi econòmica, l'abús que se n'ha fet per part d'algunes èlits político-econòmiques i la
incapacitat o l'apatia de les administracions públiques per fer front a aquesta nova situació
ens han conduit cap a un empobriment de la societat i cap a un desmantellament progressiu
de l'Estat del Benestar. Davant d'aquest panorama és precís comptar amb unes
administracions i uns governs que prenguin decisions valentes, que defensin l'interés general
i el benestar de la ciutadania i que afrontin amb planificació, eficiència i responsabilitat els
reptes que tenim en aquests moments com a societat.
Els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania i la primera línia de defensa
de l'Estat del Benestar i de la qualitat de vida dels ciutadans. I, per aquesta raó, són també
l'administració més amenaçada ara mateix. A més d'un finançament insuficient històric, els
ajuntaments es veuen afectats per mesures com la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, que retalla l'autonomia municipal i obre la porta a la privatització de
serveis essencials. A Inca, hem viscut de prop l'amenaça de la privatització de l'aigua, però
també haurem de vetlar pel manteniment dels serveis socials, de la residència Miquel Mir, de
l'Escola Municipal de Música Antoni Torrandell o de l'Escola d'Educació Infantil Toninaina.
També és més necessari que mai impulsar mesures que contribueixin al desenvolupament
econòmic local i a la recuperació de l'autonomia de les persones i de les famílies. Tot això,
acompanyat d'un nou model de gestió de la cosa pública: més obert, més participatiu, més
democràtica.
A Inca no hi ha cap dubte que el model de gestió que representa el govern municipal del
Partit Popular està esgotat. Per una banda, s'ha demostrat ineficient davant l'actual
panorama socio-econòmic. Seguint els mateixos patrons de fa dues dècades, basats en els
focs d'artificis i lluny de la planificació a mig i llarg termini i de la gestió del dia a dia, el govern
del PP és incapaç de liderar el canvi que precisa l'Ajuntament per afrontar els nous reptes.
La ciutat d'Inca necessita un revulsiu que no pot venir de la mà d'aquells que ens han dut fins
aquí. Per canviar de model de ciutat serà precís canviar de rumb i de govern municipal.
Per altra banda, després de gairebé dues dècades de govern del Partit Popular, les relacions
entre la ciutadania, la societat civil i el govern municipal estan enrarides i necessiten
renovació democràtica. És necessari abandonar un model de gestió basat en avantposar els
interessos particulars per davant de l'interés comú i primar l'efecte mediàtic i el rèdit electoral
per davant de la planificació i l'eficiència. S'han de cercar models de participació i de
corresponsabilitat en la presa de decisions i avançar en la democratització de l'administració
municipal. L'Ajuntament ha de ser la casa comuna de tots els ciutadans.
I resulta evident que aquest canvi no es podrà assolir amb un govern municipal del Partit
Popular que ha deixat palès quin és el seu estil de governar.

Economia
Inca hauria de ser una ciutat capdavantera en l'àmbit econòmic. Per població, tradició,
situació geogràfica i xarxa de connexió, Inca hauria d'exercir de pol de dinamització socioeconòmic de tota la comarca i de la Mallorca interior. Això no obstant, després de vint anys
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de govern del Partit Popular i de dues fortes crisis econòmiques (la de la indústria de la
sabata i la crisi actual, més lligada a la construcció), l'activitat econòmica d'Inca ha disminuït
de forma considerable.
Les dades d'atur a Inca són molt preocupants, amb registres que superen les 3.000
persones (més del 20% de la població activa) fins i tot a l'estiu. A més, existeix un greu
problema d'atur de llarga durada, estructural. S'han destruït molts llocs de feina a la indústria
i a la construcció, i els treballadors d'aquest sector tenen complicat tornar a trobar feina.
Aquesta situació deixa el sector serveis com a gran referent de l'economia local, que també
pateix les conseqüències de la crisi, agreujada per algunes decisions d'àmbit local.
Una bona part dels treballadors inquers han d'anar a fer feina fora del nostre municipi.
Segons les darreres dades, hi ha 8.000 llocs de feina a Inca i, per altra banda, les persones
ocupades que tenen la seva residència a Inca són 10.500. Això suposa que Inca té un saldo
negatiu de 2.500 llocs de feina. Aquesta característica ens apropa al model de les ciutats
dormitori, i restam lluny de ser una ciutat econòmicament dinàmica.
L'Ajuntament d'Inca s'ha mirat aquest problema des de la barrera, amb molt poques
iniciatives per fer-hi front a aquesta situació, sense cap projecte a mig o llarg termini, sense
planificació i sense innovació.
L'Ajuntament destina una partida pressupostària ridícula a la promoció del comerç d'Inca
(uns 15.000 euros anuals, d'un pressupost d'uns 24 milions d'euros), més si tenim en compte
que el sector del comerç i l'hostaleria generen el 37% dels llocs de feina a Inca. I davant
aquesta inoperància, ens trobam amb un sector que cada dia té més dificultats per subsistir,
amb comerços tradicionals que tanquen, amb nous comerços que tenen dificultats per
arrelar i amb molts locals comercials buits.
A més de les dificultats externes, cal apuntar que la dilació de les obres del nou Mercat
Cobert i la manca de previsió varen perjudicar molt el comerç inquer, ja que moltes persones
varen deixar de considerar Inca com un bon lloc on anar de compres. Hi ha un dèficit
d'aparcaments gratuïts, s'han tancat els aparcaments de la plaça Antoni Mateu, la sinergia
amb el tren és inexistent i l'Ajuntament manté a dins un calaix el Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible que, entre d'altres, afronta aquestes qüestions des d'una perspectiva racional i de
planificació. També cal remarcar que l'Ajuntament d'Inca no ha estat capaç d'utilitzar un actiu
tan important com els mercats setmanals i les fires d'Inca.
La comarca del Raiguer va rebre una quantitat important de fons estructurals de la Unió
Europea, que havien d'ajudar a la reconversió econòmica de la zona. Però aquests fons no
varen ser utilitzats per reforçar el teixit empresarial i crear llocs de feina, ans el contrari,
varen ajudar a la deslocalització de les empreses, amb la conseqüent pèrdua de llocs de
feina. El Centre Bit d'Inca es va construir amb aquests fons, i havia de servir com a pol
d'innovació, amb una incubadora d'empreses. Són molt poques les empreses que després
del període d'incubació s'han instal·lat a Inca, amb la despreocupació de l'Ajuntament d'Inca.
I ara, el Govern de les Illes Balears tenia la intenció de vendre aquesta instal·lació, quan el
que s'hauria de fer és incrementar la seva activitat i crear sinergies amb la ciutat d'inca.
Per part de l'Ajuntament, els anuncis de promoció econòmica només arriben en època preelectoral, com per exemple el projecte d'instal·lació d'una fàbrica d'aerogeneradors o de la
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instal·lació de cinemes a Inca, projectes anunciats per Rafel Torres poc abans de les
eleccions, i dels que no s'ha tingut cap tipus de notícia durant aquesta legislatura. O es dóna
suport a projectes de caire especulatius i, en tot cas, perjudicials per al municipi d'Inca, com
el projecte de parc temàtic religiós en un entorn de gran valor paisatgístic com és el Puig de
Santa Magdalena.
És necessari que Inca recuperi el seu lideratge econòmic, que sigui una ciutat atractiva per
ubicar noves iniciatives empresarials: nous comerços, nous jaciments empresarials, oficines,
fàbriques o magatzems, etc. El patrimoni etnològic, l'oferta cultural d'Inca i el disseny amable
de la ciutat haurien de ser un dels motors que facin possible millorar aquest atractiu.
L'Ajuntament hauria de reobrir l'oficina de promoció turística i fer campanyes perquè més
turistes visitin la ciutat. Per a fomentar el comerç local, podria tenir en compte iniciatives
innovadores com la creació d'una moneda local, recollint les experiències positives de ciutats
com Bristol o la regió del Chiemsee (Bavaria, Alemanya).
L'Ajuntament hauria d'impulsar processos de relocalització, ja que la ciutat disposa de molts
d'espais disponibles i molta gent amb l'experiència necessària. L'Ajuntament podria habilitar
espais de treball per a autònoms i petites empreses (espais coworking).

Administració i bon govern
Des de MÉS per Inca consideram imprescindible un canvi en la manera com l'Ajuntament
d'Inca es relaciona amb la ciutadania. Els espais de participació, de debat, d'informació són
inexistents. El reglament municipal de participació no s'aplica en la informació i la
participació respecte a l'acció de govern per part de la societat civil, sobretot pel que fa a
l'elaboració i seguiment dels pressupostos municipals. Els consells municipals sectorials
rarament es convoquen i quan es fa, no s'organitzen d'una manera oberta.
El govern municipal no tracta a totes les entitats del municipi per igual, no regula les
condicions d'accés de les entitats a ajudes municipals i no les atorga de forma transparent.
En legislatures anteriors, el Partit Popular va incrementar el deute municipal de forma
irresponsable, amb inversions que poc tenien a veure amb les necessitats de la ciutat i que,
a dia d'avui, encara reporten problemes (la plaça Mallorca, el mercat cobert i la piscina
coberta...). En aquesta legislatura, el govern municipal ha posat fre a la despesa social. Així,
tot i que superen en un 200% les despeses en publicitat, no s'arriba al 70% del pressupost
en serveis socials o no s'executen partides destinades a les activitats educatives o a ajudar
les APIMAS. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha presentat un superàvit excessiu durant els
darrers anys, cosa que només ha beneficiat les entitats bancàries.
El PP presenta any rere altre un pressupost calc de l'anterior, sense adaptar les partides a la
realitat constatada a les liquidacions d'anys anteriors. En cap moment els ha obert a la
participació.
MÉS per Inca ha criticat els excessius requeriments que posa l'Ajuntament per l'accés a
bonificacions fiscals. És necessari una revisió a fons de la política fiscal municipal, de
manera que incorpori principis de justícia social i de sostenibilitat.

Assemblea constituent de MÉS per Inca.

Abril 2014.

Pàgina 4 de 16

Assemblea constituent
Document Polític

Benestar social
La liquidació dels pressupostos municipals posen de manifest que la gestió de l'àrea de
Serveis Socials no es correspon amb la planificació anual. I, malgrat això, es continua
actuant de la mateixa manera, amb un pressupost inicial que després no es destina a la
seva finalitat. Així, els darrers dos exercicis pressupostaris, l'àrea de Serveis Socials ha
deixat d'executar una part molt important del pressupost assignat, que ascendeix a més de
700 mil euros, quan és més que evident que les necessitats socials no han disminuït en els
darrers anys, més aviat tot el contrari.
A més, una àrea de tanta rellevància, no ret comptes a cap òrgan de participació i de control
on hi participin els grups municipals, com succeeix amb la majoria de les altres àrees de
gestió municipal. De fet, el Consell Municipal d'Acció Social de l'Ajuntament d'Inca, que és el
màxim òrgan de participació democràtica, consultiu, informatiu i d'assessorament en totes
aquelles qüestions relacionades amb l'àmbit dels serveis socials d'Inca, no s'ha convocat en
tota la legislatura, tot i que el grup municipal de MÉS per Inca així ho ha sol·licitat
expressament.
També d'uns anys enrere resulta difícil accedir a totes les memòries d'aquesta àrea, tot i que
són sol·licitades per escrit, la qual cosa dificulta enormement poder fer un seguiment de la
labor que es realitza des d'aquesta àrea i de les seves necessitats pressupostàries.
Considerem que encara queden molts de reptes per afrontar des d'aquesta àrea, com actuar
de manera efectiva per arribar a la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans i garantir
una vida digna i plena autonomia a totes les persones.
També s'han de resoldre la manca de recursos en algunes àrees, la posada en marxa de
programes innovadors i iniciatives destinades a la prevenció i a millorar la resolució
d'algunes demandes. Així les coses, no sembla adequat que els diners pressupostats
inicialment a l'àrea de Serveis Socials acabin destinats a avançar deute a les entitats
bancàries o a altres finalitats.
Així mateix, s'ha de posar de manifest que la Llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local obre un camí d'incerteses que afecta de ple la competència dels serveis
socials i que caldrà vigilar atentament.

Ciutadania
És necessari rompre completament amb l'actual model de relació entre el govern municipal i
el teixit associatiu, en el que només es contempla el clientelisme o la marginació. És
necessari que l'Ajuntament d'Inca doni suport i acompanyi les entitats ciutadanes en el
desenvolupament de les seves activitats, amb voluntat de col·laborar i no de controlar les
seves directives o apropiar-se les seves activitats. Els suport municipal a les associacions no
pot estar lligat de cap manera a les simpaties personals o a la submissió al govern local.
Tot el contrari, s'ha d'assumir i fomentar l'esperit crític de les entitats de manera natural, com
a forma d'enriquir la democràcia i la participació ciutadana. I s'han de crear i desenvolupar
els mecanismes necessaris per fer efectiva la participació dels ciutadans en la presa de
decisions.
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Igualment s'ha d'actuar amb aquelles iniciatives privades que promouen actes que reporten
un benefici per a la col·lectivitat, com ara festes, concerts o altre tipus d'activitats. S'ha
d'actuar amb criteris objectius i de manera imparcial, independentment de qui promogui
l'activitat.
Per altra banda, l'Ajuntament d'Inca ha de tenir un programa propi, ambiciós i participat de
foment de l'oci i de la cultura, que ha de ser complementari a les iniciatives particulars i de
les entitats ciutadanes. És important crear sinergies amb tots els agents per poder posar a
l'abast una àmplia oferta cultura i d'oci. Tanmateix, en aquests moments, no existeix ni la
iniciativa ni l'ambició necessària per part dels govern municipal.
També s'ha d'afavorir la pràctica esportiva i el lleure. En aquest sentit, cal posar de manifest
el nul manteniment de les zones esportives i dels parcs infantils de la nostra ciutat.

Territori
Aquestes dues darreres dècades, Inca ha perdut la seva idiosincràsia urbanística i
l'Ajuntament ha deixat passar l'oportunitat de dissenyar un model de ciutat acollidor,
equilibrat i sostenible. Ara mateix, a Inca no és una ciutat atractiva i amable per a les
persones i li manca dinamisme socio-econòmic.
Sobretot, hi ha mancat planificació. El Partit Popular no ha considerat mai el Pla General
d'Ordenació Urbana com a un instrument de planificació de la ciutat. Ans el contrari,
decisions urbanístiques de gran rellevància s'han pres sense fer-ne una avaluació acurada,
lluny de l'interés general.
És necessari racionalitzar la utilització de l'espai urbà per tal que tots els ciutadans puguin
gaudir de l'espai públic. En aquest sentit, cal posar de manifest que l'equip de govern té
guardat dins un calaix un instrument de planificació important com és el Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible que, entre d'altres qüestions, aporta solucions al tema de la circulació de
vehicles i de la manca d'aparcaments i proposa la creació de carrils bici o de camins
escolars.
També és oportú dotar la ciutat de zones verdes i tenir cura dels parcs i dels espais de
lleure. Cal incorporar la botànica en el disseny i la planificació d'aquests espais perquè
siguin més eficients i sostenibles.
S'ha de tenir cura i posar en valor el nostre patrimoni urbanístic i arqueològic. La pèrdua
d'alguns d'aquests elements i un creixement sense control fa perdre identitat a la nostra
ciutat. En aquest sentit, cal posar de manifest la manca de sensibilitat del govern municipal
en els casos de les cases de Son Bordils o a la façana del Claustre de Sant Domingo
Per altra banda, la neteja de carrers i la recollida de fems són serveis gestionats per
empreses privades que no compleixen les expectatives i sobre els quals hi manca control
municipal.
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Afortunadament, s'ha aconseguit paralitzar la privatització de l'aigua que pretenia dur a
terme l'equip de govern. Amb tot, l'amenaça sobre la privatització dels serveis públics és
més present que mai i no s'ha de baixar la guàrdia. A més, és un fet reconegut que els
distints governs del Partit Popular no han tengut cura del manteniment de la xarxa d’aigua i
clavegueram.
Una altre qüestió important que s'ha de millorar és la qualitat de l'aire de la nostra ciutat. En
aquest aspecte cal incidir en, tot i que els indicadors són preocupants i que la llei obliga a
actuar en aquests casos, l'equip de govern municipal no ha actuat. MÉS ha posat de
manifest aquesta situació a totes les institucions (Ajuntament, Parlament de les Illes Balears,
Congrés i Parlament Europeu) i no cessarà fins que es prenguin totes les mesures
necessàries.
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DOCUMENT DE PROPOSTES
Economia
Per una cultura del petit comerç i una major qualitat de vida, des de MÉS per Inca veiem
necessària per a Inca recuperar el model de comerç tradicional, ja que aquest és una part
fonamental de l'entramat social de la nostra ciutat.


La reactivació econòmica d'Inca és feina de totes. Per això crearem el fòrum consultiu
i de debat com ara el CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL on hi prenguin part tots els
grups polítics i els interlocutors socials.



Incentivarem la MESA SECTORIAL DEL COMERÇ per tal d'establir les principals
necessitats del sector.



Cal garantir una bona infraestructura i una ciutat atractiva. Per això, reobrirem els
aparcaments de la plaça Antoni Mateu, estudiant la possibilitat que siguin gratuïts.
S'aplicaran les actuacions de l'estudi de mobilitat i es crearan sinergies amb el tren.



Es faran campanyes publicitàries d'Inca com a destí comercial. S'aprofitarà el
patrimoni etnològic, cultural, gastronòmic d'Inca.



Es donarà suport al procés de relocalització de la indústria a Inca. S'estudiarà la
creació d'una nova marca de sabates a Inca amb un projecte social i cooperatiu.



S'obrirà una Oficina d’informació Turística, una eina bàsica per a donar a conèixer la
nostra ciutat a qui ens visita.



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.



Habilitarem espais per acollir noves empreses, que compartirien l'espai (coworking).



Emprendrem campanyes de consum cap als productes bons, sans, útils i ecològics de
la nostra contrada.



Impulsarem la creació d'una moneda local que afavoreixi el comerç local, aprenent de
les experiències de Bristol, Bilbao o Chiemsee.

Administració i bon govern
Des de MÉS per Inca farem prevaler els principis de participació, transparència, eficàcia i bé
comú sobre la despesa municipal.


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



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.



Es durà un registre de factures transparent el qual servirà per prioritzar el pagament
segons l’ordre d’entrada.



Proposam els pressuposts participatius com a instrument primordial per democratitzar
la vida municipal i com a 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.



Realitzarem consultes sobre temes puntuals concrets entre la ciutadania perquè
aquesta aporti el seu parer sobre les inversions municipals més importants.

Benestar social
SERVEIS SOCIALS


Dotar l'àrea de Benestar Social d'un pressupost municipal adaptat a les necessitats
socials d'Inca. Així com a explorar i identificar les infraestructures municipals de la que
disposa la nostra ciutat per posar-les al servei dels nostres ciutadans.



Planificar i prioritzar projectes que ens permetin respondre a la massificació del
Serveis Social que han pres un caire assistencial degut a la gran demanda. Cal
reconvertir-los, cercar alternatives i noves iniciatives per donar respostes a totes les
necessitats.



Consolidar i ampliar l’equip multiprofessional per tal de potenciar el Servei
d’Informació, orientació i assessorament al ciutadà i i reduir les llargues llistes
d’espera actuals.



Dotar el servei d'ajut a domicili de més professionals per tal d'ampliar el nivell de
cobertura i incloure la dotació i el servei de préstec d'aparells i mitjans tècnics.



Dedicar especial atenció i recursos a la prevenció i al tractament dels problemes
socials.



Creació d’habitatges socials per a venda i per a lloguer. Ho ha de fer directament
l’Ajuntament amb directrius des de l’àrea d’Urbanisme i control per part dels Serveis
Socials. També s’ha d’incentivar la rehabilitació d’habitatges ja construïts.



Donar suport a programes, projectes i serveis impulsats per entitats socials amb la
finalitat de treballar per la inclusió social i desenvolupar accions adreçades a les
persones i famílies en risc d'exclusió social.
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Posar en marxa convocatòries municipals per projectes de cooperació i dedicar el 0’7%
del pressupost de l’Ajuntament per cooperació per al desenvolupament i solidaritat.



Fomentar accions de sensibilització, posant en marxa una fira amb caràcter solidari,
multicultural i festiu així com continuar i completar un programa de Voluntariat Social.

TERCERA EDAT


Suport municipal a les activitats de lleure de les persones majors, afavorint
l’associacionisme constructiu i cooperatiu.



Tenir en compte les necessitats dels majors i oferir uns serveis complementaris als de
la residència: menjador, bugaderia, neteja, servei d’atenció domiciliària.



Creació de VIVENDES TUTELADES per a la gent gran.



Potenciar el menjador a domicili i assistència domiciliària amb un servei als més
necessitats.

DONA


Crear l’Oficina Municipal de Igualtat.



Elaborar un PLA D'IGUALTAT MUNICIPAL dirigit a superar la discriminació per raons
de gènere i promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.



Crear un GRUP DE FEINA per tal de fer un seguiment de les denúncies dels casos de
violència de gènere on hi formin part tots/es els/les professionals que intervenen al
procés.



Posar en marxa un Protocol d'actuació municipal contra la violència de gènere



Oferir un servei d'Escoleta Municipal pels fills i filles de les dones víctimes de violència de
gènere.



Crear un Programa d'assessorament, informació i ajudes en temes de violència de
gènere.

INFÀNCIA I FAMÍLIA. JOVENTUT


Treballarem donant suport psicosocial a les famílies per tal d’evitar situacions de risc
per als infants.



Durem a terme un programa d'educació social per evitar la marginació i la
delinqüència infantil i juvenil, juntament amb la figura professional dels Educadors de
Medi Obert.



Garantirem l'accés dels joves al primera habitatge, amb un pla de xoc específic en
habitatges de lloguer dirigit a les cases que es troben buides.

ACCESIBILITAT UNIVERSAL


Treballar per a l’adaptació de la normativa vigent, tenint en compte les reduccions
circumstancials en la mobilitat de les persones i també dels transport d’infants en
cotxets.
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Farem la revisió del pla d’eliminació de Barreres Arquitectòniques Urbanístiques,
potenciant la conscienciació i la sensibilització de la ciutadania d’Inca.

NOUVINGUTS


Crear un Pla Municipal per a la Immigració, el qual ha d'impulsar, donar coherència
i consolidar actuacions orientades a construir una societat inclusiva.



Crear un Consell Municipal per a la Immigració, on es psi en comú les inquietuds i
preocupacions, a més de donar a conèixer les peculiaritats de cada col·lectiu creant
un espai d'apropament entre tots.



Potenciar un Pla d'Acollida Municipal com a procés d'integració de les persones
nouvingudes, orientant-les en el nou assentament i informar-les sobre els serveis de
la ciutat, funcionament, manera d'accés, serveis...



Donar suport a les associacions per dur a terme projectes d'alfabetització tant per
dones com per homes immigrats.

ACCIONS ESPECÍFIQUES


Promoure i fomentarem la participació ciutadana amb projectes socials a tots els nivells.



Promoure campanyes de sensibilització per donar suport a les associacions socials.



Crear un espai genèric per donar resposta i atenció a les diverses problemàtiques
assistencials de la nostra ciutat.



Crear un FORUM DE SERVEIS SOCIALS

Ciutadania
Des de Més per Inca ens comprometem a ser propers amb la gent, escoltar les seves
inquietuds i problemes i facilitar-los solucions
EDUCACIÓ I FORMACIO
Més per Inca vol un millor sistema educatiu, tant a nivell humà com material per això,


Col·laborarem amb les APIMA econòmicament mitjançant subvencions anuals perquè
puguin dur a terme les activitats que trobin necessàries a les escoles



Augmentarem les ajudes per a les famílies que ho necessitin a l’hora de la compra de
llibres, menjador, transport escolar...



Arreglarem els desperfectes de TOTES les escoles públiques del municipi així com
dotarem de les eines necessàries per un correcte funcionament de les mateixes.



Promourem la implantació del programa de reutilització de llibres de text



Establirem beques per a estudis durant l’estiu i intercanvis per a alumnes de formació
professional i universitaris.
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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.



Promourem cursos de formació ocupacional.

PROMOCIÓ DE LA CULTURA
En aquest sentit, ens comprometem a:


Una adequació pressupostària per Activitats Culturals i de Festes



Consensuar amb les entitats l’elaboració dels pressuposts



Promoure més activitats lúdiques i culturals durant els mesos d’estiu, impulsar el
sopar a la fresca, organitzar concerts.



Potenciar l’associacionisme i col·laborar amb les entitats culturals no només de forma
econòmica, sinó encoratjant qualsevol iniciativa que es vulgui dur a terme. Fer una
“Setmana de l’associacionisme” on aquestes entitats puguin organitzar activitats per
donar-se a conèixer.



Potenciar d’una forma clara i decidida la cultura popular pròpia: foguerons, festes
patronals, pancaritat, Fires, Dijous Bo, carnaval. No es deixaran decaure aquestes
festes i se cercaran formes per fer-les més atractives i participatives.



El Casal de Cultura del carrer Dureta s’ha d’ampliar i reestructurar com a seu
permanent de l’escola municipal de música Antoni Torrandell o el futur conservatori
de grau mitjà. A curt termini s’han de recuperar les dependències de la planta baixa
per a ampliació de l’escola de música i s’ha d’adequar el segon pis per a fer-lo
utilitzable com a sala polivalent.



La Quartera s’ha de seguir rehabilitant perquè continuï albergant l’escola de música
Jaume Albertí i la banda Unió Musical Inquera.



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



Treballarem per a convertir el casal de can Amengual (Cas Metge Cifre) en un espai
de producció artística.

ESPORTS
L’esport és important a totes les edats per això,


Millorarem les infraestructures del poliesportiu Mateu Canyelles.



Crearem o millorarem les escoles esportives de la ciutat
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Crearem una petita ciutat esportiva amb una pista multifuncional tapada a la zona
esportiva del nou Polígon Industrial. A on també es pugui practicar el pàdel i l’squash.



Realitzarem activitats físiques estiuenques destinades a col·lectius que ara no
disposen d'elles com són tercera edat o discapacitats.



S'ha d'afavorir la bona coordinació amb els Col·legis, les AMPAS i els Clubs i comptar
amb professionals amb títol i reconeguts com a monitors.



Es crearà una línia d’ajudes i beques per als estudiants que es dediquin a l’esport.

JOVENTUT


Ampliarem l’espai dedicat a l’estudi dins el Casal de Joves sobretot en època
d’exàmens i dotaren d’equipaments informàtics adequats les sales d’estudi.



Potenciarem la informació de cara a la joventut millorant la gestió de l’Oficina
d'Informació.



Crearem un espai ben condicionat i amb un reglament d’usos on els grups de música
puguin assajar amb les millors garanties i condicions possibles.



Pel que fa a la biblioteca: adequarem els horaris a les necessitats dels usuaris així
com la implicació amb els centres escolars per a l’organització d’activitats diverses.



Crearem el Casal d’entitats cíviques amb un centre per poder posar a la disposició
dels usuaris per a realitzar-hi actes diversos. (Espai per llogar als ciutadans estil Sa
Mina de Lloseta).

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Proposem:


Creació de Casals de Barriada a on les entitats puguin realitzar les seves activitats.



Posar i mantenir al dia el registre d'Entitats ciutadanes i procurar l’establiment d’un
Gran Centre d'Entitats Ciutadanes al Quarter General Luque.



Establirem una via de subvencions municipals per incentivar aquelles activitats que es
considerin prioritàries de les que generin les entitats.



Donarem suport a les iniciatives de les entitats i associacions



Afavorirem les AAVV perquè siguin un vincle entre les barriades i l’Ajuntament.

FESTES
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Dinamitzarem el cicle festiu estival amb la implantació de noves activitats, com el
Carnaval d'Estiu; amb la potenciació d'altres ja existents, com el Festival de Jazz; i
amb la recuperació d'altres que s'han deixat perdre, com el Cinema a la Fresca.



Crearem una comissió de festes implicant a diversos àmbits de la societat per tal que
les festes sian del poble i pel poble.

Territori
URBANISME
Des de Més volem una ciutat d’Inca feta per a les persones. Prioritzam els espais públics per
tal que tothom pugui gaudir de la ciutat : els majors, els infants, persones amb mobilitat
reduïda.
1. CIUTAT PER A LES PERSONES I MOBILITAT


Mantindrem una actuació ferma de cara a l’embelliment del poble amb especial
atenció a carrers, places i jardins amb sembra d'arbres, plantes i creació de nous
espais verds. Ampliarem les voravies, enterrarem les xarxes elèctriques, 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’activitas tant socials, esportives o de
lleure.



Potenciarem un Pla de Mobilitat sostenible i ecològic.



Crearem aparcaments dissuasoris al voltant del centre de la ciutat i fomentar 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.
Promourem l’ús de la bicicleta i estudiarem la possibilitat de crear rutes escolars
per millorar l’accés dels escolars al seu col·legi.

2. 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 activar tots els plans d’actuació
pendents dins el casc urbà i així connectar totes les vies i que no es degradin.

3. TERRITORI URBÀ


Reconduirem l’actual model de creixement de ciutat-jardí, cap a barris funcionals.
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Emprendrem una gestió activa de les zones verdes de la Ciutat fomentant la
plantació de vegetació mediterrània.



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 públics.

4. REHABILITACIO DEL CENTRE HISTÒRIC I DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC


Farem un Pla de rehabilitació del centre històric d’Inca, posant en valor els
habitatges catalogats.



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.

MEDI AMBIENT I SERVEIS

1. AIGUA


Millorarem i modernitzarem la gestió pública 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, des de l’ens de gestió de l’aigua, garantirem el
correcte servei a tots els abonats, així com el manteniment del control del consum i la
qualitat de l’aigua.



Pel que fa al tema concret de l’estat de la xarxa d’aigua i xarxa de clavegueram és
urgent, cartografiar-les de manera exhaustiva i exacta

2. RESIDUS


En el tractament de residus, des de Més 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
foravila, 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.
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3. ENERGIA, ATMÓSFERA I RENOU


Des de Més dirigirem els esforços en la promoció del compliment de la legislació
vigent en quant a emissions atmosfèriques a les indústries actives i exigència a les
que es vulguin implantar. Així com en l’elaboració del 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 potenciar l’estalvi
d’energia i l’ús d’energies alternatives i renovables.



Creació una comissió per realitzar una auditoria energètica.

4. SISTEMES NATURALS


Instarem a les institucions pertinents per tal que es desenvolupi el Pla de Gestió 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.
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