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CIUTADANIA
EDUCACIÓ
L’Ajuntament, com a administració més propera dels ciutadans, tal i com s’ha demostrat a
Inca durant la legislatura 2015-19, 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
● Seguirem donant al Consell Escolar Municipal la rellevància que es
mereix. Volem que es consolidi com 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.
● Seguirem participant activament en els consells escolars i canalitzarem les
demandes a l’administració autonòmica.
● Seguirem col·laborant amb les AMIPA per posar en marxa diverses
iniciatives segons les necessitats de les famílies, com els tallers de
formació per a pares i mares o jornades familiars.
● Després de crear-les, mantindrem les beques per als llibres i material
substitutori i augmentarem els recursos que s’hi destinen.
● Donarem suport als programes de reutilització de llibres de text dels
centres d’Inca, per tal d’avançar en la seva gratuïtat des d’una posició de
respecte mediambiental i d’implicació de les famílies.
● Després de crear el Consell dels Infants, consolidarem la seva funció per
seguir donant veu als infants i joves per tal de conèixer quines necessitats
tenen i quines propostes fan per a dur-les a terme.

CENTRES ESCOLARS
● Després d’haver cedit l’ús d'un solar per a la construcció del quart CEIP
d’Inca durant aquesta legislatura, posarem a disposició de la Conselleria
d’Educació un altre solar més. L’objectiu és la construcció d’un nou centre
públic integrat (Educació infantil i primària combinat amb Secundària)
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●
●

●

●
●
●

que permeti augmentar l’oferta de places escolars públiques, disminuir
les ràtios d’alumnes i redistribuir de forma adequada l’alumnat.
Treballarem per un nou Centre Integrat de Formació Professional, que
complementi l’oferta educativa ja existent.
Organitzarem diades esportives no competitives per als alumnes de les
escoles del municipi que serveixin com a
motor d’integració i
col·laboració entre les escoles.
Millorarem l’oferta esportiva del municipi de forma que fomenti també
l’adquisició d’hàbits saludables i li donarem difusió des de l’inici de l’etapa
escolar.
Seguirem duent a terme un correcte manteniment dels centres educatius.
Demanarem continuÏtat de suport al govern en la millora dels nostres
equipaments educatius.
Potenciarem, d’acord amb els equips i institucions responsables, l’ús
social de les infraestructures de les escoles: patis, instal·lacions esportives
i altres espais específics.

PROGRAMES EDUCATIUS
● Coordinarem actuacions, tal i com hem iniciat durant aquesta legislatura,
per tal d’afavorir l’educació per a la participació ciutadana, l’educació per a
la salut, l’educació ambiental, la solidaritat, el consum responsable, la
prevenció d’absentisme escolar, els programes per a l’alumnat amb risc
d’abandonament escolar prematur, etc.
● Mantindrem el programa de reforç escolar gratuït que hem posat en
marxa aquesta legislatura.
● Seguirem
impulsant
una
oferta
d’activitats
extraescolars
i
complementàries 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: itineraris educatius per Inca,
conèixer l’Ajuntament, activitats educatives a les diades o festes...
● Dinamitzarem les activitats educatives de la biblioteca.
● 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…
● Establirem programes d’intercanvi amb altres ciutats de la Unió Europea
per fomentar l’esperit europeu i intercultural dels joves.
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● Seguirem impulsant polítiques educatives inclusives i innovadores per als
adolescents i per a les seves famílies en casos de fracàs escolar quan
encara no tenen l’edat legal per a treballar.
● Donarem continuïtat a la Fira de la Ciència i la Tecnologia, com a
esdeveniment per donar a conèixer la Ciència que es realitza a les Illes
Balears i l’exploració científica per part de l’alumnat.

ESCOLARITZACIÓ
● Després de la creació d’un nou procés d’escolarització específic per a Inca,
seguirem vetllant per a una distribució equilibrada 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 farem un seguiment en estreta coordinació amb
l’àrea de Serveis Socials i vetllarem per a què els preus dels serveis
complementaris i extraescolars no resultin excloents.
● Treballarem en la prevenció de l’absentisme escolar col·laborant en les
actuacions per afrontar-lo així com també en l’abandonament prematur
dels estudis, amb programes com PISE o ALTER.

EDUCACIÓ 0-3. ESCOLETA TONINAINA
● Apostarem per l'educació en el període de 0-3, i garantirem la gestió
pública de l'escoleta municipal.
● Continuarem treballant per una atenció educativa de qualitat i inclusiva.

CONSERVATORI DE MÚSICA I DANSA
● Seguirem treballant perquè el Conservatori mantengui l’oferta dels
estudis reglats, per a consolidar-ne la qualitat dels estudis i en farem
promoció per obrir-lo a la ciutadania.
● Vetllarem per millorar les seves instal·lacions i mantenir els seus espais.

FORMACIÓ PROFESSIONAL
● Una vegada creat el centre integrat de formació professional Pau
Casesnoves, instarem al Govern de les Illes Balears per a potenciar-lo i
que:
- Integri les ofertes de formació professional (reglada, ocupacional i
contínua).
- Posi en marxa la modalitat de formació dual en la seva oferta
formativa per respondre a les expectatives de l'alumnat que desitja
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-

compaginar feina i estudis, en estreta col·laboració amb les
empreses
Contribueixi a la qualificació i requalificació de les persones,
especialment de les que tenen més dificultats d’inserció laboral.
Atengui les necessitats de qualificació immediates i emergents del
sistema productiu de la ciutat i el seu entorn.
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, aquesta
legislatura s’han instaurat mecanismes per sentir les seves veus i l’Ajuntament d'Inca s’ha
sumat a iniciatives de xarxes de ciutats que impulsen accions dirigides a la transformació de
la ciutat per a que esdevengui un espai per als més petits.

● Després d’haver-lo creat aquesta legislatura, mantindrem el Consell de la
Infància, per donar veu als nens i nenes de la ciutat. Ens comprometem a
executar els accions aprovades al Consell de la Infància:
- Millorar la presència policial a les entrades i sortides de les escoles i
la seguretat de l’accés amb les actuacions necessàries.
- Celebrar una diada escolar dedicada a les persones amb
discapacitat per fomentar la inclusivitat.
- Posar en funcionament nous carrils bici i aparcaments per a
bicicletes, cursos de circulació vial i campanyes de conscienciació
contra la contaminació de l’aire, entre d’altres.
- Impulsar la construcció d’un petit complex d'oci a l’interior d’Inca.
- Instal·lació de més papereres amb dosificador de bosses pels
excrements de cans. Habilitar més espais per als cans.
● Potenciarem accions com l’organització de rutes escolars, millora i
dignificació de parcs, places i jardins.
● Oferirem formació en matèria d’infància a tot el personal municipal a
través de l’EBAP.

CULTURA
Des de MÉS per Inca ens sentim orgullosos de la gestió d’aquesta àrea i donarem continuïtat
a 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, amb la participació de les entitats culturals i que arribi a tots
els ciutadans.
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ORGANITZACIÓ
● Fomentarem una política de relació amb Entitats Culturals que afavoreixi
la participació de totes en la vida cultural del poble i la seva dinamització.
Impulsarem el CONSELL MUNICIPAL DE CULTURA.
● Incrementarem l’assignació pressupostària per activitats culturals i festes.
● Crearem una web de cultura que sigui un referent de l’activitat cultural
d’Inca, on es recullin les diferents iniciatives 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.
● Fomentarem l’associacionisme i col·laborarem amb les entitats culturals,
no només de forma econòmica, sinó encoratjant les iniciatives que es
vulguin dur a terme.
● Desenvoluparem una política encaminada a la difusió de les creacions
duites a terme per ciutadans del nostre municipi.

ACTIVITATS CULTURALS
● Donarem continuïtat als cicles de: Cine Club, INCLASSIC, INCAJAZZ, Cultura
al carrer, cursos de Fotografia, cicle de Teatre, cicle de conferències
poètiques, 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, com es fa amb les premis Pare Colom.
● 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. 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 la festa del llibre amb l’organització de 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.

Programa 2019-2023 de MÉS per Inca

7

● Dinamitzarem 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 clubs de lectura destinats
prioritàriament als joves així com també d’una ludoteca a la biblioteca
municipal. Augmentarem l’oferta d’activitats de les biblioteques.
Continuarem amb el servei de bibilopiscina durant els mesos d’estiu.
● Potenciarem l’activitat artística, cultural i d’investigació de tots aquells
ciutadans que destaquin en algun dels àmbits citats per a que puguin
donar sortida als treballs que 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 són característiques de la nostra
tradició: 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.
● Seguirem amb la política de promoció exterior dels “Premis Pare Colom,
Ciutat d’Inca” per donar-los més projecció i donar-los a conèixer als
ciutadans.
● Establirem una Jornada de portes obertes a l’Arxiu Municipal, per
presentar 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.
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ESPAIS D’ÚS CULTURALS
● Promourem l’espai del Teatre Principal per tal 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.
● Facilitarem l’accés a 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.
● 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.
● 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 plaça de tècnic de patrimoni 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.
● 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.
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA
● Impulsarem la recuperació de l'ús normal del català en col·laboració de la
resta d’institucions locals i autonòmiques.
● Promourem l’ús social de la llengua catalana en tots els àmbits.
● 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.
● 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
A MÉS per Inca tenim la convicció que l'esport és una eina amb un gran potencial per a la
transformació social, una eina per educar en valors i per fomentar la igualtat i la
convivència entre les persones. El nostre enfocament passa per fer accessible l’esport i la
pràctica de l’activitat física amb l’objectiu fonamental de millorar el benestar de la gent
d’Inca a nivell físic, psicològic i social. Donarem suport als nostres esportistes, des de l’esport
base fins a l’esport d’alt nivell. Impulsarem la democràcia, la transparència i la participació
dins la gestió del món de l’esport.

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
●
●

Augmentarem els nombre d’instal·lacions esportives cobertes per a garantir que
els clubs inquers disposin d’ubicacions adequades.
Adequarem els espais actuals per a millorar les pràctiques esportives i
permetre'n de noves.

FORMACIÓ I DINAMITZACIÓ EN ETAPA INFANTIL
●

Promourem la formació i dinamització de diferents disciplines esportives dins
les escoles per tal d’afavorir l’educació en valors a través de l’esport.
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●

●

Crearem un model integrador, participatiu i impulsor d’hàbits saludables
arribant a acords amb les escoles i federacions de les diferents disciplines
esportives per a aportar material i recursos que permetin dinamitzar tant la
formació com el temps de pati.
Fomentarem els patis actius a les escoles com a mesura per a fomentar l’activitat
física entre la població en edat escolar.

CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS
●

●

●

Establirem acords amb les diferents entitats del món esportiu d’Inca per tal de
crear el Consell Municipal d’Esports del que formarien part, a més de les entitats
esportives i el propi ajuntament, assessors en matèria esportiva.
La seva funció principal serà impulsar l’esport i els hàbits saludables enfocant-se
en les etapes infantils i gent gran així com vetllar pel correcte estat de
conservació i utilització de les instal·lacions públiques del municipi.
Serà l’encarregat de canalitzar i tractar els aspectes del món de l’esport.

IGUALTAT I INTEGRACIÓ
●

Treballarem conjuntament amb escoles, club esportius i associacions per tal que
l’esport sigui un vehicle per promoure projectes en diferents àmbits: igualtat,
inclusió social, col·lectiu LGBTI, discapacitat i hàbits saludable.

SEGELL ESPORT SALUDABLE
●

●

Crearem el segell “Esport Saludable” que acreditarà que l’associació, club o entitat
segueix els criteris establerts per a crear un entorn saludable física i
emocionalment en les etapes dels 6 als 12 anys.
Dotarem de les eines i el control necessari per a obtenir l’acreditació i fer-ne el
seguiment.

PROMOCIÓ DE L’ESPORT
●
●
●

●

●

Es dotarà al Consell Municipal d’Esports de recursos per ser l’òrgan que gestioni
la promoció de l’esport a Inca com a promotor d’hàbits saludables.
Treballarem per acostar l’esport a la gent mitjançant conferències divulgatives,
tallers de vida saludable i activitats físiques obertes a tota la població.
Crearem la figura de “Gent Activa” que tindrà associat un carnet que permetrà
l’accés a les instal·lacions municipals gratuïtes, a serveis d’orientació esportiva i
saludable i descomptes on es pugui arribar a acords amb altres entitats.
Es crearan diades esportives no competitives entre escoles per ser motor
d’integració i col·laboració entre centres on es conegui l’oferta esportiva del
municipi des de l’inici de l’etapa escolar i serveixi de divulgació d’hàbits
saludables.
Treballarem amb les diferents federacions i administracions públiques per a
millorar les instal·lacions municipals i que aquestes permetin la pràctica dels
esports que presentin demanda.
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●

Millorarem la disponibilitat de vestidors i dutxes per als esportistes que utilitzin
les instal·lacions del Poliesportiu Mateu Cañellas.

SUBVENCIONS, AJUTS I BEQUES
●
●
●

Dotarem d’una partida pressupostària adient per a crear subvencions, ajuts i
beques transparents, orientades a la promoció i pràctica de l’esport.
L’obtenció del segell “Esport Saludable” permetrà l’accés a finançament
addicional.
Els beneficiaris dels ajuts i beques esportives seran convidats a conferències,
organització de jornades i esdeveniments orientats a la promoció de l’esport i
hàbits de vida saludable.

NIT DE L’ESPORT INQUER
●

●

Impulsarem un esdeveniment anual per a retre reconeixement a les bones
pràctiques esportives: acreditació de resultats, promoció de la ciutat on l’esport
en sigui el vehicle, la superació personal mitjançant l’esport, projectes esportius
integradors o divulgatius o una trajectòria vital esportiva reconeguda.
El Consell Municipal d’Esports serà l’òrgan que recollirà les propostes que es
podran presentar dins dels terminis establerts i qui proposarà els candidats
finals.
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ECONOMIA
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Des de MÉS per Inca posarem en marxa iniciatives per aprofitar el gran potencial
econòmic que té la ciutat d’Inca. Per caminar cap a un nou model econòmic cal tenir molt
present la importància que en el mateix ha de tenir l’economia social i solidària. Una altra
economia que prioritza els valors socials i ecològics afegits per damunt de la consecució de
beneficis. Una economia pensada en les persones i que a Mallorca ja té una presència
significativa. Parlam del cooperativisme, del tercer sector, del comerç just i responsable, de
nous models energètics, d’agricultura ecològica, d’economia local i de proximitat, de
finances ètiques i d’economia circular.

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 comercial a cel obert.
● Conjuntament amb els sectors implicats, promourem la MESA SECTORIAL
DEL COMERÇ per a establir les principals necessitats del sector.
● Facilitarem les eines necessàries al sector comercial i realitzarem
campanyes de sensibilització respecte a l’eliminació dels plàstics.
● Afavorirem el comerç amb accions clares:
1. Habilitarem més aparcaments dissuasoris en zones perifèriques de
la ciutat.
2. Ampliarem les zones d’aparcament rotatori.
3. 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.
4. Donarem a conèixer Inca a través de campanyes publicitàries.

TURISME
● Posarem en valor l’Oficina d’Informació Turística com a una eina bàsica i
útil per donar a conèixer la nostra ciutat als visitants.
● Promourem Inca com una de les portes d’entrada a la Serra de
Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat.
● Treballarem per aconseguir la col·laboració amb els projectes europeus
de desenvolupament de turisme sostenible.
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● Apostarem per un model que ens permeti atreure la diversificació
turística, fomentant noves vetes de mercat d’activitat turística sostenible:
turisme de natura, patrimonial, cultural, gastronòmic, de jornades
empresarials, esportiu, de salut, etc…
● Definirem una estratègia per aprofitar al màxim les relacions entre el
sector turístic i el sector de la pell i el calçat.
● Continuarem els 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.
● 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.
● Donarem
suport
a
iniciatives
turística/comercial/gatronòmica.

empresarials

de

promoció

DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL I INNOVACIÓ
● Crearem noves línies d’ajudes a la consolidació empresarial i al foment de
l’emprenedoria productiva.
● Potenciarem espais per a que puguin ser seu de jornades formatives,
congressos, seminaris o fires sectorials professionals.
● Reclamarem al Govern de les Illes Balears que faci un nou pla d’usos del
Centre Bit d’Inca amb l’objectiu de potenciar la innovació al sector
industrial i promoure la creació noves empreses. Es promourà la
instal·lació d’un Fab Lab al centre, que afavoreixi la creativitat a partir de
posar a disposició d’eines de fabricació digital. Es promourà el trasllat
d’algunes de les oficines administratives que el govern té al Centre Bit a
un nou edifici de l’Administració Pública ubicat a Inca.
● Impulsarem la creació d’un nou centre que pugui acollir empreses de
base tecnològica i innovadores.
● Fomentarem la rehabilitació d’habitatges buits i les obres per a millorar
l’eficiència energètica dels edificis.
● Donarem suport a les iniciatives per crear xarxes ciutadanes de
telecomunicacions com la que proposa el col·lectiu guifi.net, i promourem
una ordenança per regular la compartició de les conduccions municipals
per al desplegament de fibra òptica per part de diferents operadors.
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AGRICULTURA
● Donarem suport a la pagesia per la seva rellevància qualitativa de
sostenibilitat econòmica, social i territorial.
● Continuarem defensant que l’activitat agrària i la pagesia són un element
fonamental per un desenvolupament econòmic i social sostenible a les
Illes Balears i per a la qualitat de vida de tots els seus ciutadans.
● Donarem suport econòmic i institucional a les organitzacions pageses.
● Becarem als joves que vulguin aprendre noves tècniques de conreu
ecològic.
● Potenciarem els mercats de productes del camp, afavorint la venda
directa del pagès. I potenciarem el mercat ecològic.
● Crearem un sistema de mediació perquè pagesos puguin explotar terres
de conreu en desús i els propietaris de les quals les vulguin cedir.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
● Donarem un impuls a les clàusules socials en els concursos de les
administracions públiques, per afavorir la contractació d’empreses locals,
de proximitat, social i mediambientalment responsables.
● Donarem visibilitat a les cooperatives de treball que existeixen al nostre
municipi.
● Establirem relacions de col·laboració amb entitats del tercer sector per
fomentar l’ocupació en el sector.
● Reconeixerem els treballs de cura com a un fenomen tant d’acció social
com economica, posant-los en valor i creant espais de trobada entre les
persones cuidadores.

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.
● Donarem especial protagonisme a comerços, empreses i productors
locals en el marc de les Fires i el Dijous Bo.
● Promourem l’elaboració de productes artesans i posarem en marxa la
normativa d’elaboració artesana, evitant que als petits productors i
elaboradors se’ls exigeixin els mateixos requisits que a les grans
indústries. Ajudarem a millorar les condicions de venda dels productes
locals amb una menció explícita a la Llei Agrària i a la seva priorització en
fires i mercats.
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● Avançarem en la reestructuració del mercat del dijous amb l’objectiu de
fer-lo més atractiu i complementari al comerç d’Inca.
● Millorarem els mercats de dels barris de Crist Rei i So na Monda.
● Promourem noves fires o mostres sectorials.

FORMACIÓ, OCUPACIÓ I TREBALL
La finalitat de l’àrea de formació, ocupació i treball és promoure la inserció laboral de les
persones desocupades del nostre municipi. Per això, des de Més per Inca, volem consolidar i
donar continuïtat a les polítiques actives de treball iniciades durant la darrera legislatura.
Unes polítiques que han de continuar donant resposta a les mancances de persones
qualificades de les empreses. Per això, proposam la creació d’espais de diàleg i consens entre
els diferents agents socials, amb la finalitat de marcar les principals línies de treball i establir
noves vies de col·laboració. També treballarem en noves especialitats formatives molt
demandades en el mercat de treball, com és el cas de la cuina.

FORMACIÓ
● Continuarem treballant per gestionar programes de formació amb
contracte de treball, adaptats les necessitats del mercat de laboral.
● Treballarem per consolidar la col·laboració i les relacions dels programes
de formació amb
el teixit empresarial, encaminats a aconseguir
programes de formació amb compromís de contractació posterior.
● Acreditarem nous espais formatius de cuina i restauració.

OCUPACIÓ I TREBALL
● Crearem la Mesa d’Ocupació com a espai de participació dels diferents
agents econòmics: representants institucionals, empresaris, sindicats,
agrupacions de comerciants,.. En el marc de la qual es proposaran i es
debatran les línies marc d’actuació que es materialitzaran en l’elaboració i
la implementació del Pacte Local per a l’Ocupació
● Crearem una Agència de Col·locació amb l'objectiu gestionar i publicitar
ofertes de treball, facilitant d'aquesta manera l’accés a ofertes de les
persones desocupades del nostre municipi.
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BENESTAR
SERVEIS SOCIALS
La recuperació econòmica no ha afectat a tota la població. Hi segueix havent situacions i
col·lectius vulnerables, la taxa de risc de pobresa segueix essent massa elevada com per
deixar de desenvolupar polítiques de redistribució que cohesionin la nostra societat. Per tal
de continuar en la reducció de les desigualtats i avançar en la justicia social, es fa necessari
millorar l’atenció als ciutadans i ciutadanes.

● Garantirem una previsió pressupostària per a treballar en l'àmbit
comunitari i familiar. Seguirem apostant per la prevenció comunitària.
Conscients de que les polítiques en matèria de prevenció són molt més
eficients i eficaces, tant social com econòmicament, continuarem posant
més recursos en l’àmbit dels serveis socials comunitaris bàsics.
● Garantirem el dret a l'accés als serveis socials municipals, com a resposta
propera davant qualsevol demanda o necessitat social dels ciutadans i
ciutadanes.
● Garantirem que la renda no sigui obstacle per a l’accés als serveis públics,
en especial els orientats a l’etapa infantil.
● 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 concertació de serveis a entitats sense ànim de lucre .
● Inclourem les clàusules socials a les obres i contractes públics. Utilitzarem
la figura dels contractes reservats a centres especials de treball per
contractar amb organitzacions no lucratives (ONL) la prestació de serveis.
● Establirem convocatòries periòdiques de subvencions per a actuacions
socials gestionades per entitats socials, com a convocatòria d’Interès
Social.
● 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.
● Prioritzarem la intervenció comunitària encaminada a la prevenció i a la
desestigmatització de determinats col·lectius, com les persones amb
patologíes de salut mental.
● Abordarem la situació de pobresa, gestionant des dels Serveis Socials
Municipals beques socials per als menjadors escolars, programes de lluita
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contra la pobresa infantil-familiar, per cobrir necessitats bàsiques com
allotjament, vestimenta, 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.
● Consolidarem les nostres polítiques educatives inclusives i innovadores
per als alumnes d’ensenyament obligatori (suport psicopedagògic i reforç
escolar individualitzat) per prevenir el fracàs escolar.
● 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.

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.
● Consolidarem el procés d’escolarització equitatiu per tal de seguir
afavorint una ciutat inclusiva i més cohesionada des de l’infància.
● Promourem el català com a llengua d’acollida, i fomentarem i facilitarem
el seu aprenentatge entre el col·lectiu de 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.
● Seguirem eliminant les barreres arquitectòniques per facilitar l'accés i el
trànsit a totes les persones amb discapacitat per tota la ciutat.
● Promourem iniciatives de concienciació a la ciutadania per millorar el
comportament cívic que afecta al col·lectiu. (pàrquing reservat, residus,
etc…)
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● 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.

DRET A L’HABITATGE
Des de MÉS PER INCA som conscients dels problemes d’habitatge a la nostra ciutat, degut a la
manca d’oferta d’habitatge assequible, principalment en la modalitat de lloguer. Cal donar
continuïtat a les promocions d’habitatge públic anunciades i implementar mesures per a la
rehabilitació d’immobles.

● Crearem una oficina d’habitatge que tindrà com objectius:
- Donar un ús social als habitatges dels grans tenedors, fent efectiva
la llei d'habitatge de les Illes Balears.
- Promoure 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.
- Crear un servei de mediació entre propietaris i llogaters.
● Treballarem per a que un percentatge de totes les noves promocions es
destini a HPO.
● Instarem a l’IBAVI a l’execució de noves promocions destinades a HPO
incloent la modalitat de cohabitatge.
● Impulsarem la declaració d’Inca com a municipi lliure 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 a garantir allotjament 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.
● Treballarem per cercar i possibilitar alternatives d’habitatge compartit per
a col·lectius i persones amb necessitat de suport al seu procés
d’emancipació.
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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.

● Realitzarem 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.
● 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.
● Ampliarem els serveis d’atenció social a les dones grans i soles.
● Treballarem per a la posada en marxa de programes per combatre els
conceptes i conductes de l’amor romàntic i les pràctiques de control dins
la parella especialment entre les persones joves.
● Crearem programes específics d’inserció laboral i millora de treball per als
caps de famílies monoparentals femenines i masculines. Establirem
programes de suport i inserció sociolaboral per a dones en especial risc
de vulnerabilitat, dones joves sense feina i fora del sistema educatiu o
dones mares perquè puguin reintegrar-se al mercat del treball.
● Potenciarem la formació en matèria d’igualtat entre el tot el personal al
servei de l’Ajuntament.
● Impulsarem polítiques i projectes que afavoreixin l’apoderament i
l’autoestima de les dones tant individualment com col·lectivament.
● Promourem programes de suport i visualització de les dones en tots els
àmbits dels esports.
● Crearem el Consell de les Dones.
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VIOLÈNCIA DE GÈNERE
● Donarem prioritat a l'atenció integral en situacions de violència de gènere
i de menors a tots els àmbits de la seva vida i de manera coordinada amb
tots els serveis. (Servei de salut, d’ocupació, etc)
● Seguirem realitzant i promovent xerrades informatives i programes
formatius i de prevenció als centres d’Educació i espais per a joves.
● Donarem visibilitat a les mesures i campanyes de prevenció del Govern a
les nostres fires i mercats, així com a tots els ciutadans d’Inca.
● Donarem prioritat als programes municipals, com ara els de Formació i
Ocupació, ón es reservarà places per a dones o menors víctimes de
violència masclista.

LGTBI
● Realitzarem campanyes informatives i de consciencio i/o visibilització de
la diversitat d'orientacions i identitats de gènere no normatives.
● Realitzarem campanyes que fomentin la denúncia d'agressions
LGTBIfòbiques, i donarem recursos econòmics als col·lectius perquè
puguin fer campanyes pròpies de denúncia, així com programes
d'acompanyament i assessorament integral a les víctimes.
● Promourem l'eliminació de totes aquelles actituds, normes i pràctiques
que generin estigma, discriminació i/o tracte diferent per motius de
malaltia.
● Inclourem la realitat de les dones lesbianes, bisexuals i trans* als plans
d'igualtat entre homes i dones, i a les polítiques de la dona en general.

COOPERACIÓ
Després d’uns anys en els que pràcticament s’havia deixat de banda les polítiques
de cooperació, del 2015 al 2019 l’activitat en aquest sentit per part de les diferents
institucions i administracions que treballen en cooperació ha augmentat considerablement.
S’han recuperat o consolidat iniciatives i actuacions que s’havien posat en mode espera o
s’havien abandonat, però també s’han començat a teixir aliances per tal de començar un
camí de justícia, pau i respecte dels drets humans des de les Illes Balears i de la ma de molts
països.

● 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
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●

●
●
●

●

compra pública 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 Oficial per al 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 Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,
on vetllarem per la bidireccionalitat de la cooperació, per evitar una
cooperació paternalista i avançar cap a una cooperació entre iguals, a
més de promoure la cooperació descentralitzada.
Reforçarem els programes i els ajuts per a actuacions d’educació per al
desenvolupament i sensibilització amb l’objectiu d’explicar a la ciutadania
les causes que generen pobresa i desigualtats al món.

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 Llei de dependència.
● Crearem un nou centre de dia.
● Donarem suport a les activitats de les associacions 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.
● 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.
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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.
● Promourem iniciatives concretes per a la prevenció de la salut de la dona
gran i campanyes destinades a joves sobre la importància del control
ginecològic en la prevenció de salut de la dona.
● Col·laborarem amb la consulta jove per promoure l’informació d’Educació
sexual
● Realitzarem campanyes de prevenció de la toxicomania.
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MEDI AMBIENT I 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
● Defensarem, en relació a la mobilitat a la zona nord d’Inca, que la solució
per al trànsit a la Carretera de Selva és un accés des de la Carretera
d’Alcúdia. És l’opció que té un menor impacte territorial i la que permetrà
una reforma de l’Avinguda de Lluc i de la Plaça de Mallorca.
● Treballarem per preservar el territori, el paisatge, l’accés tranquil a la zona
rural de la zona nord d’Inca: en especial l’àrea de Mandrava i de la Pota
del Rei.
● Apostarem per solucions de caràcter tou per a millorar la mobilitat
urbana a Inca: obertura de nous carrers i ampliació de la xarxa de carrils
bici al municipi.
● Crearem espais compartits per a vianants i bicicletes amb prioritat per als
vianants i que també podran ser usats pels VMP.
● Mantindrem una actuació ferma de cara a l’embelliment 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.
● Executarem les zones verdes pendents en el PGOU. 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
circuit verd per a què la gent gaudeixi d’ells per tot tipus d’activitats tant
socials, esportives o de lleure.
● Realitzarem un Pla de Mobilitat sostenible i ecològic.
● Seguirem obrint carrers ja planificats per a millorar la mobilitat (carrer de
Can Raió, carrer al Parc del Serral, Avinguda del Pla...)
● Crearem aparcaments dissuasoris al voltant del centre de la ciutat i
fomentarem els passejos comercials per tal que els visitants arribin al
centre.
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● Afavorirem la mobilitat dels ciutadans que van a peu, o bicicleta i VMP per
la nostra ciutat. Estudiarem la ampliació de zones exclusives per vianants
i crearem zones 30 a on el vianant, el ciclista i els VMP tinguin prioritat.
● Impulsarem, amb el suport de tota la comunitat educativa, els
mecanismes per assolir uns accessos als centres educatius en els quals
no hi sigui predominant l’ús del cotxe.
● Crearem una xarxa de carrils bici a Inca que connecti la perifèria amb el
centre de la ciutat i les escoles amb les zones esportives.
● Millorarem l’accessibilitat per a persones amb mobilitat 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.

CREIXEMENT DE LA CIUTAT
● Proposem un creixement ordenat i controlat, respectant la disponibilitat
d’equipaments, serveis i espais verds. Revisarem de forma profunda el
PGOU per així tenir un model de ciutat que incrementi les zones verdes
dins del casc urbà i també promocioni la construcció d’habitatges de
caràcter social per tal d’assegurar l’accés universal a un habitatge digne.
En definitiva, fer d’Inca una ciutat més humana, una ciutat per viure-hi bé.
● Posarem a disposició del Govern de les Illes Balears i el Consell de
Mallorca terrenys d’ús administratiu per a la construcció de la seu
d’alguna Conselleria o Departament insular.
● Desclassificarem aquelles unitats d’actuació de tota la zona nord que no
s’han desenvolupat. D’aquesta manera quedaria preservat el contacte
entre la zona urbana i la zona rural més ben conservada del municipi.
● 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.
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TERRITORI URBÀ
● Emprendrem una gestió activa de les zones verdes, places 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.
● Es realitzaran inversions cada any en matèria d’arbrat, de manera que els
arbres tenguin una major presència als nostres carrers.
● Promourem la utilització de productes fitosanitaris ecològics, innocus i
biodegradables en la gestió municipal de Medi ambient, Agricultura i
Serveis.
● Impulsarem el Parc del Serral de les Monges , dotant-lo del pressupost
necessari i posarem en funcionament l’aula de natura. Farem que sigui un
vertader centre de interpretació dels ecosistemes de la serra de
Tramuntana.
● Continuarem protegint els elements naturals, etnològics, patrimonials i
camins i seguirem promocionant els itineraris entre tots aquests
elements de la ciutat.
● Elaborarem el catàleg d’arbres singulars d’Inca. Millorarem el sistema
forestal a partir d’un estudi paisatgístic.

REHABILITACIO DEL CENTRE HISTÒRIC I DEL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC
● Elaborarem un Pla Especial de Reforma Interior del centre històric d’Inca,
posant en valor els habitatges catalogats, vitalitzant l’aspecte 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.
● Declararem ARRU (àrea de rehabilitació i regeneració urbana) el barris de
sant Francesc i de l’entorn del Teatre Principal.
● Bonificarem les llicències d’obra per a habitatges amb alta qualificació
energètica.
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MEDI AMBIENT I SERVEIS
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, 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
● Avançarem en 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.
● 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.
● Promourem campanyes de difusió i formació de l’ús dels sistemes de
recollida selectiva i porta a porta.

ENERGIA, ATMÓSFERA I RENOU
● Elaborarem un pla d’acció de qualitat de l’aire 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.
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● 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.
● 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 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.
● 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
● 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…
● Posarem en marxa l’Aula de Natura al 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 al Serral o a
les instal·lacions del polvorí 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.
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● Impulsarem els premis de recerca científica 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 visites guiades i itineraris 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’agricultura entre els 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.
● 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 Fira del Medi Ambient i fomentarem l’Agricultura
Ecològica.

BENESTAR I RESPECTE ANIMAL
● Crearem un refugi d’animals.
● 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. Construirem un refugi municipal de moixos, que compti amb la
participació dels grups animalistes d’Inca, control veterinari, servei
d’alimentació, esterilització i d’adopció animal per a les famílies.
● 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.

Programa 2019-2023 de MÉS per Inca

29

● 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.
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ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ i BON GOVERN
Seguirem impulsant la transformació de l’administració pública sota les premisses de
proximitat, agilitat, modernització, optimització, participació i transparència.

PARTICIPACIÓ

● Realitzarem consultes, d’acord amb la normativa de “Llei de consultes de
les Illes Balears”, sobre temes concrets entre la ciutadania perquè
aquesta participi en les decisions municipals més importants.
● Implantarem els pressupostos 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.
● Donarem continuitat i crearem nous consells municipals i meses
sectorials.
● Organitzarem fòrums públics de dació de comptes de cada àrea
municipal per a facilitar auditories ciutadanes de la tasca del govern
municipal.
● Incorporarem el Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de
Agenda 2030 de les Nacions Unides al disseny dels plans d’acció
municipal. Donarem difusió d’aquests objectius, s’informarà de les
accions que desenvolupa l’Ajuntament en relació a aquests objectius i
promourem la participació de la ciutadania en la seva consecució,

TRANSPARÈNCIA
● Mantindrem el nivell màxim de transparència a la gestió municipal.
● Crearem un nou espai a la pàgina web municipal a on es podran seguir
l’estat de les obres públiques: resum de l’actuació, ubicació, planificació
de l’obra, adjudicatari de l’obra...
● Farem activitats de difusió del dret d’accés a la informació.
● S'editaran butlletins informatius sobre la despesa municipals, perquè els
ciutadans sàpiguen el que es gasta i en què, d'una forma entenedora.
Continuarem publicant tota la informació dels pressupostos, les seves
liquidacions i les execucions trimestrals a la web de l'Ajuntament.
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● Donarem una correcta difusió a totes les convocatòries públiques de
feina.
● Publicarem un seguiment online dels projectes d’inversió de l’ajuntament.
● Informarem adequadament de les activitats que puguin afectar al
desenvolupament normal de les activitats ciutadanes.

HISENDA I PRESSUPOSTS

● Farem prevaler els principis de participació, transparència, eficàcia i bé
comú sobre la despesa municipal.
● Prioritzarem la despesa social i ampliarem el ajuts fiscals a les persones
amb dificultats econòmiques. Flexibilitzarem els requisits dels ajuts
actuals.
● 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.
● Treballarem per a que les llicències d’ocupació de via pública es puguin
consultar a un visor cartogràfic.

MODERNITZACIÓ
● Continuarem l’impuls a l’administració digital per fer-la més àgil i
moderna i així facilitar als ciutadans les gestions i tramitacions.
● Implantarem programes de l'e-administració i aprofitarem els recursos
que ens ofereixen les TIC per millorar la gestió municipal.
● Utilitzarem les TIC per fer una transformació digital dels serveis
municipals: executarem projectes de “Ciutats intel·ligents”, utilitzarem
sensors i actuadors per una gestió automatitzada de serveis com
l’enllumenat públic, la xarxa d’aigua o l’eficiència energètica de les
instal·lacions municipals, per exemple.
● Aplicarem una cultura de presa de decisió basada en dades i analitzarem
quins conjunts de dades de titularitat municipal es poden oferir per a la
seva reulitizació com a dades obertes.
● 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.

GESTIÓ DEL PERSONAL
● Treballarem per garantir els drets del personal al servei de l’ajuntament i
especialment per l’ elaboració i aplicació de la relació de llocs de treball.
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● Continuarem amb la implantació de la carrera professional, oferint
formació a tot el personal,
que contribueixi a l’ actualització i
perfeccionament de la seva qualificació i a la millora de prestació del
servei públic.
● Crearem noves places de treball d’acord amb les necessitats estructurals
de l’ajuntament i per tal de millorar la qualitat del servei públic que
s’ofereix.
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PROGRAMA JOVE
EMANCIPACIÓ I HABITATGE
● Desenvoluparem un pla municipal d'emancipació/primer habitatge jove.
● Definirem i promocionarem projectes i estratègies d’emancipació per a
persones joves de Balears.
● Impulsarem i difondrem nous models d’accés a l’habitatge com la dació
d’ús, la masoveria urbana o la cooperativa de propietaris.

OCUPACIÓ I RELACIONS LABORALS
● Fomentarem la contractació jove de qualitat:
- Facilitarem i fomentarem l’emprendiment per a joves mitjançant
ajudes econòmiques i tècniques.
- Continuarem apostant per polítiques actives de treball dirigides a
joves, consolidant les línies que ja hem iniciat com els programes
de formació dual i cercant noves opcions basades en nous
jaciments d’ocupació.
- Desenvoluparem programes d’ocupació juvenil, junt a tots els
agents implicats, per tal d’augmentar les oportunitats laborals dels
joves en situació de risc.
- Fomentarem l’economia social i solidària entre les persones joves
emprenedores.

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.
● Facilitarem l’entrada d’entitats juvenils sense ànim de lucre dins els
centres educatius, especialment d’aquelles dedicades al lleure educatiu.
● Introduirem programes pel desenvolupament d’una ciutadania activa
entre la joventut a través de la participació i el voluntariat.
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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 més instal·lacions adequades així com una major i/o
millor utilització de les existents
- Seguint 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 i impulsarem espais compartits.
● 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.
● 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
● Donarem suport als Consell de Joventut amb les seves reivindicacions i
projectes respectant la seva autonomia i independència i el dotarem dels
recursos necessaris pel desenvolupament de la seva tasca de forma
independent i autònoma.
● Mantindrem els ajuts a les associacions juvenils i establirem un règim de
subvencions pluriennals per al funcionament i el manteniment de les
entitats.
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● Desenvoluparem estructures per fomentar altres formes d’oci i
consolidarem un oci alternatiu i sostenible. Obrirem instal·lacions
esportives, educatives i casals els vespre si els caps de setmana.
● Instarem al govern espanyol a dotar de dret electoral a totes les persones
majors 16 anys per a garantir la participació i representació electoral de la
joventut.

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:
- Potenciarem de forma específica els serveis de salut mental en
l’àmbit infantil i juvenil.
- Desenvoluparem programes de promoció de la Salut Mental
específics per a la joventut en coordinació amb Salut Pública i
Atenció Primària de Salut.
- Desenvoluparem programes de difusió d’hàbits saludables des
d’una perspectiva juvenil.
- Durem a terme polítiques i accions de reducció de riscos i danys en
matèria de consum de drogues i alcohol entre les persones joves i
prioritzarem, indubtablement, la prevenció pel desenvolupament
de conductes saludables de no-consum.
- Garantirem l’accessibilitat i coneixement del preservatiu i altres
mètodes de prevenció d’ITS.
- Dotarem de formació als responsables de joventut locals en
matèria de salut i atenció sexual assegurant la proximitat
geogràfica i l’atenció personal i professional.
- 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.

TRANSPORT, INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT
● Consolidarem la pràctica del reciclatge i el fomentarem seguint amb les
campanyes de conscienciació dins i fora dels centres educatius.
● Realitzarem campanyes de conscienciació ecològica destinades a la
joventut.
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● Fomentarem l'ús de la bicicleta i el transport públic als centres educatius:
- Facilitarem vies d'accés als centres educatius amb bicicleta
- Implantarem més carrils bici.
● 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 i estudiarem la creació allà
d'un alberg juvenil

ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
● Crearem la plaça de Tècnic de Joventut a l’administració.
● Potenciarem la formació en matèria de joventut entre el tot funcionariat a
través de l’EBAP.
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