ACORDS PER MALLORCA

1. MODERNITZACIÓ I GOVERNANÇA
a. Funcionament del Consell
b. Transparència i participació

2. SOSTENIBILITAT SOCIAL
a.
b.
c.
d.

Serveis Socials
Habitatge
Cultura i patrimoni
Esports

3. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
a.
b.
c.
d.

Mobilitat
Residus i medi ambient
Urbanisme
Energia i canvi climàtic

4. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
a. Economia i turisme
b. Comerç, artesania i producte local

5. IGUALTAT, FEMINISME I LGTBI
a. Igualtat i feminisme
b. LGTBI
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1. MODERNITZACIÓ I GOVERNANÇA
Funcionament del Consell de Mallorca, transparència i participació
La ciutadania necessita un Consell de Mallorca més modern, més àgil, més
proper i més eficient. És el primer repte del govern insular per poder convertir
la institució en una administració referent i innovadora, amb un bloc de
mesures per a la millora i l’ampliació de la seva planificació i de la seva
capacitat de gestió a tots els nivells.
Treballarem per continuar desenvolupant el doble vessant autonòmic i local
del Consell de Mallorca, el qual ha de quedar plenament reconegut en un
nou marc normatiu, i per seguir amb el desplegament de l’Estatut
d’autonomia per avançar en el traspàs de competències ja previstes en àrees
estratègiques per al futur de Mallorca.
Les polítiques de transparència en la gestió pública i per afavorir la
participació ciutadana representen un eix democràtic. En aquest àmbit hem
donat passes importants durant aquesta darrera legislatura: hem iniciat un
camí que no té marxa enrere i en el qual cal continuar avançant per apropar
més el Consell de Mallorca a la ciutadania.

a. Funcionament del Consell
1. Impulsarem l’aprovació d’una nova llei de consells insulars que
estableixi les bases per desenvolupar un veritable govern de
Mallorca i que reconegui de forma expressa el doble vessant local
i autonòmic dels consells insulars.
2. Negociarem el traspàs de competències pendents entre el Govern
de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. En especial, reclamarem
les competències en ordenació turística i en transport terrestre.
3. Consolidarem la Conferència de Presidents i Presidentes i
impulsarem espais multilaterals i bilaterals de col·laboració i
decisió sectorials, tot garantint la representativitat del pacte de
govern.
4. Potenciarem l’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca com a
òrgan consultiu i de decisió del Consell de Mallorca.
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5. Constituirem un espai de coordinació oficial entre el Consell de
Mallorca i els ajuntaments de l’àrea metropolitana de Palma per
planificar i executar de manera conjunta les infraestructures i els
serveis públics necessaris per als ciutadans de l’entorn metropolità
de la badia de Palma.
6. Modernitzarem la seu electrònica del Consell de Mallorca per
simplificar l’accés i els processos. Posarem en marxa un registre en
línia les 24 hores del dia i impulsarem la carpeta en línia de
documents i tràmits dels ciutadans i de les entitats amb el Consell
de Mallorca.
7. Transformarem el Consorci de Tecnologies de la Informació i de
les Comunicacions (TIC Mallorca) per tal d’optimitzar i de reforçar
els diferents recursos ja existents al Consell quant al servei
d’assistència tècnica i de suport als municipis.
8. Fomentarem la contractació i la compra pública responsable i
establirem clàusules socials i ambientals i reserves de mercat a la
contractació.
9. Continuarem amb els plans d’estabilitat laboral. Reduirem les
taxes d’interinitat al Consell de Mallorca i millorarem la formació i
l’especialització de les plantilles.
10. Constituirem una comissió periòdica de seguiment del pacte per
vetllar pel compliment dels acords adoptats i per estudiar les
noves polítiques que sorgeixin.
11. La necessitat de donar resposta als canvis en l’Administració
pública reclama que la prestació de serveis sigui de qualitat, per
això, introduirem sistemes de qualitat en la gestió pública per
incorporar metodologies de millora contínua.

b. Transparència i participació
12. Anualment revisarem i farem pública l’evolució de les mesures del
pacte de govern.
13. Continuarem implementant espais i eines de participació per a la
ciutadania, tant telemàtiques com presencials, tot aprovant un
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reglament de participació, amb audiències públiques,
pressupostos participatius i per donar suport als ajuntaments en
aquesta matèria.
14. Treballarem activament perquè, de forma transversal, ens acostem al
compliment dels objectius de l’Agenda 2030 de desenvolupament
sostenible.
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2. SOSTENIBILITAT SOCIAL
La recuperació i l’enfortiment dels pilars de l’Estat del benestar han estat
algunes de les principals fites i fets diferencials dels governs progressistes i cal
mantenir aquesta línia ferma i innegociable de treball i acció de govern des
del Consell de Mallorca i avançar en aquesta direcció.
Governarem amb un full de ruta que reforci l’aposta decidida per les
polítiques socials i la igualtat d’oportunitats, per la millora de tots els serveis
públics, per reorientar l’atenció a les persones a les seves necessitats i per
garantir el dret a una qualitat de vida digna.
Des del Consell, també contribuirem amb noves mesures en coordinació amb
el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments per facilitar l’accés a l’habitatge,
un objectiu prioritari i essencial i un dels principals reptes socials de totes les
administracions públiques.
La difusió i la promoció culturals a tots els àmbits, així com facilitar l’accés de
la ciutadania a la cultura i al patrimoni, i el foment de l’esport, com a eina de
transformació social i d’educació en valors, igualtat i convivència, esdevenen
elements de cohesió social. Apostam per un doble vessant: la cultura i l’esport
entesos com a recursos i com a drets.

a. Serveis socials
15. Atendrem les persones majors dependents en el seu entorn vital i
arribarem a tots els municipis de Mallorca. Potenciarem els programes
de suport comunitari i ampliarem el servei d’atenció integral a
domicili tot reduint les llistes d’espera de residència. Fomentarem
alternatives residencials als centres, tals com ajuts per a l’adaptació
de l’habitatge habitual i impuls d’habitatges tutelats en un entorn
comunitari i intergeneracional.
16. Crearem noves places residencials i de centre de dia per atendre les
persones majors dependents. Continuarem amb la modernització de
les nostres residències i apostarem per la construcció de centres més
petits amb unitats especialitzades de convalescència, respir i
rehabilitació, integrats a la comunitat i adaptats a les necessitats de
les persones.
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17. Continuarem treballant per la consolidació de la concertació dels
serveis amb les entitats del tercer sector social, per tal de cobrir tota
la xarxa d’atenció a col·lectius vulnerables i en especial, a les
persones amb risc d’exclusió social i amb diagnòstic de salut mental.
18. De manera progressiva i conjunta amb els ajuntaments, desplegarem
la Llei 9/2019 de 19 de febrer de l’atenció i els drets de la infància i
l’adolescència de les Illes Balears, que els atorga les competències
per proporcionar una atenció immediata i continuada a les persones
menors d’edat i el seu entorn familiar i social.
19. Continuarem enfortint els programes d’acolliment familiar per a
persones menors d’edat sotmeses a una mesura jurídica de
protecció, així com el programa de famílies cangur com a alternativa
a la seva institucionalització.
20. Reforçarem els recursos d’atenció residencial, d'alta intensitat
educativa i per a greus problemes de conducta, tot apostant per
l'atenció especialitzada i el treball familiar, amb implementació, entre
altres, de programes de parentalitat, per tal de preservar l’interès
superior de les persones menors d’edat i el dret a la seva reintegració
familiar sempre que aquesta sigui possible.
21. Reivindicarem els canvis normatius que permetin avançar cap a la
plena atenció dels joves migrants sense referents familiar, amb
l’objectiu d’atendre les seves necessitats bàsiques i facilitar la seva
integració en la nostra comunitat.
22. Habilitarem tots els serveis d’allotjament necessaris per a la protecció
de les persones menors d’edat per tal de preservar el seu interès
superior. Per aconseguir aquest objectiu s’utilitzarà tota la normativa
a l’abast del Consell de Mallorca.
23. Seguirem apostant per la implantació de l’estratègia d’itineraris vitals
per a les persones amb discapacitat, per tal de fomentar la seva vida
independent.
24. Impulsarem els canvis normatius pertinents per tal d'assegurar la
màxima protecció de la nostra joventut davant la proliferació de
cases d’apostes, joc en línia i derivats d’iniciatives depredadores que
vulneren els drets dels infants i joves.
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25. Treballarem per dignificar les condicions en què es presten els serveis
adreçats a les persones que es troben en situació d'exclusió
social severa. Crearem un nou espai d’acollida residencial,
d’acompanyament psicosocial i teràpia ocupacional.
26. Treballarem, amb coordinació amb la Conselleria de Salut, per
millorar la gestió dels centres d’atenció a persones drogodependents.

b. Habitatge
27. Promourem accions per afavorir l’accés a l’habitatge a Mallorca.
Estudiarem la possibilitat de crear línies d’ajuts per a les obres de
rehabilitació d’habitatges per destinar-los a lloguer residencial.
28. Donarem suport als ajuntaments i els oferirem la possibilitat de destinar
sòl públic als seus respectius municipis per a la construcció de nou
habitatge social.
29. Facilitarem els projectes de cohabitatge i promoció d’habitatge a
través de cooperatives i estudiarem la possibilitat de destinar sòl
públic a aquestes iniciatives encaminades a augmentar l’oferta
d’habitatge amb caràcter social.

c. Cultura i patrimoni
30. Crearem el Consell de les Arts i la Cultura de Mallorca, òrgan
coordinador de la competència en matèria de cultura del Consell de
Mallorca, amb la finalitat de coordinar, supervisar i difondre tota la
cultura a l’illa.
31. Impulsarem mesures per afavorir la participació de les dones i dels
col·lectius minoritzats en la cultura i per visibilitzar les seves creacions.

32. Potenciarem el Museu de Mallorca com el referent de la història i
cultura de la nostra illa tot impulsant l’ampliació de personal, la seva
oferta programàtica, la seva producció científica, les instal·lacions
d’emmagatzematge i, sobretot, s’obrirà a tota la comunitat illenca i
als visitants com un espai d’intercanvi i de difusió de la nostra història,
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amb apostes per activitats complementàries, exposicions temporals,
publicacions i conferències.
33. Consolidarem el Museu Marítim de Mallorca i impulsarem iniciatives
de col·laboració entre diferents entitats i la resta de les Illes.

34. Crearem un nou Centre Internacional d’Arts Plàstiques al Sindicat de
Felanitx que esdevindrà un motor dinamitzador de l’economia local i
un centre de referència a nivell mundial.
35. Continuarem amb el Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de
Mallorca (CACIM) com a eina de promoció i de gestió de l’oferta
cultural de l’illa, que tengui com a objectiu incrementar la producció
cultural en col·laboració amb els ajuntaments.

36. Potenciarem el coneixement del patrimoni immaterial i del llegat
cultural de Mallorca a través del seu recull, catalogació i difusió.
37. Farem del Teatre Principal el referent en la creació i producció d’arts
escèniques i musicals a Mallorca, com a l’organisme encarregat de
treballar en xarxa i fer projectes comuns amb auditoris i teatres
municipals, amb la finalitat de fer produccions que puguin ser
representades arreu de l’illa.

38. Potenciarem els descomptes culturals destinats, entre d’altres, a
joves, persones aturades, persones amb discapacitat i gent major.
Impulsarem la gratuïtat i millorarem l’accés a centres cívics i altres
equipaments culturals.
39. Acostarem la Xarxa de Biblioteques Públiques als mallorquins i
mallorquines, tant en oferta cultural com en horaris d’obertura.
40. Posarem en marxa un pla d’organització d’arxius municipals per crear
la xarxa d’arxius històrics i municipals a Mallorca i un catàleg comú
per tal d’agilitar la feina als historiadors i treballar per a la seva
digitalització.
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41. Treballarem per a la millora de les infraestructures de l’arxiu del Consell
de Mallorca perquè reuneixi les característiques específiques pròpies
d’un arxiu que asseguri la protecció i la conservació dels documents
en condicions adequades.
42. Impulsarem la cultura audiovisual (fotografies, documents sonors,
imatges, entre d’altres). Reforçarem i dotarem de recursos l’Arxiu del
So i de la Imatge de Mallorca com a arxiu audiovisual de la història
de Mallorca.

43. Garantirem uns recursos adequats per a la gestió del patrimoni amb
la participació de la Universitat de les Illes Balears i dels municipis i
impulsarem les tasques d’investigació i de divulgació des d’un
lideratge públic.
44. Impulsarem el paper central del Consell en el foment del ric i únic
patrimoni arqueològic de Mallorca. Per a això, ordenarem i
coordinarem la gran quantitat d’iniciatives arqueològiques que, des
de fa anys, es desenvolupen des dels ajuntaments, universitats,
museus i associacions ciutadanes i els donarem suport.

45. Impulsarem un pla especial de restauració i recuperació del
patrimoni etnològic i arquitectònic lligat a la figura de l’Arxiduc Lluís
Salvador, com ara miradors, capelles, camins o elements etnològics
que permeti la seva conservació, divulgació i gaudiment per part de
la ciutadania.
46. Replantejarem el funcionament la Comissió mixta entre Bisbat i
Consell de Mallorca en matèria de patrimoni històric.

47. Impulsarem un pacte contra la precarietat laboral en les professions
vinculades directament a la cultura i revisarem les condicions laborals
a les institucions culturals.

d. Llengua
48. Actualitzarem el Reglament d’ús del català i introduirem clàusules
lingüístiques a la contractació pública.
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49. Millorarem la xarxa de dinamitzadors lingüístics, tot fomentant la
contractació de dinamitzadors als ajuntaments.
50. Ampliarem els Premis Mallorca a altres categories.
51. Fomentarem la participació activa de la societat en la
dinamització lingüística a través de línies d’ajuts especialitzades.

e. Esports
52. Elaborarem un pla director de l’esport per definir les línies
prioritàries d’acció. Redactarem aquest pla amb la participació
del sector esportiu a través de l’Assemblea balear de l’esport.
53. Potenciarem programes esportius per al foment i la difusió dels
valors a l’esport com a instrument de cohesió social i d’igualtat i hi
incorporarem sempre l’esport femení i l’adaptat. Fomentarem
l’esport com a font de benestar i de salut.
54. Desenvoluparem i aplicarem el protocol contra l’assetjament en
l’àmbit esportiu. Per al seguiment d’aquest protocol i dels
programes de valors, comptarem amb la figura del coordinador
de convivència en l’esport.
55. Facilitarem els ajuts als desplaçaments dels esportistes i de les
esportistes a la resta de territori estatal en competicions oficials.
56. Seguirem augmentant el suport a les federacions esportives i als
clubs per facilitar la seva feina d’organització i foment de l’esport,
des de la base fins a l’alt nivell i sempre amb criteris d’igualtat.

f. Memòria històrica
57. Potenciarem un àrea de memòria històrica al Consell de Mallorca
que inclourà un espai de participació i de coordinació en aquest
àmbit.
58. Treballarem en una nova línia d’ajudes per a ajuntaments amb
l’objectiu d’eliminar símbols franquistes.
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g. Gent gran
59. Continuarem impulsant iniciatives com la Targeta Gran i el
Certament d’Arts de la Gent Gran.
60. Instaurarem un certamen d’esports de gent gran.
61. Impulsarem la constitució del Consell de Persones Majors de
Mallorca i fomentarem la constitució de consells de persones
majors comarcals i municipals com a òrgans de caràcter consultiu
per a les administracions competents a l’hora de planificar i
desplegar polítiques que afectin el procés d’envelliment.

h. Joventut
62. Desenvoluparem una xarxa de coordinació de professionals i de
polítiques de joventut a l’àmbit local.
63. Impulsarem un pla de desenvolupament dels serveis bàsics de
joventut (servei d’informació i servei de dinamització juvenil).
64. Establirem un espai de coordinació en matèria de joventut i lleure
entre els diferents departaments del Consell de Mallorca, amb
l’objectiu d’optimitzar els recursos de la institució i apropar-los a la
ciutadania.
65. Establirem un pla de formació per a regidors i personal dels
ajuntaments per al desenvolupament de polítiques actives en
matèria de joventut.
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3. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL
El futur de Mallorca només passa per la seva sostenibilitat mediambiental, no
hi ha un altre camí. Afrontar aquest repte com a societat requereix d’una visió
global i a llarg termini des de diversos fronts d’acció de govern: les polítiques
de mobilitat i de millora del transport públic, la protecció del territori i el
reforçament de la disciplina urbanística, la gestió i la preservació del medi
ambient, la reducció de la generació de residus i l’impuls de la transició
energètica.

a. Mobilitat
66. Negociarem el traspàs de les competències de transport terrestre.
Fomentarem el transport públic i desenvoluparem, en coordinació
amb el Govern de les Illes Balears i els municipis, una planificació i
gestió global de les polítiques de mobilitat i transport a l’illa de
Mallorca.
67. Impulsarem un marc normatiu per definir un model de carreteres
propi adaptat a la realitat de Mallorca.
68. Elaborarem un pla que reguli els aparcaments dissuasius a l’illa de
Mallorca i impulsarem la construcció de nous aparcaments dissuasius
per facilitar l’ús del transport públic.
69. Facilitarem als ajuntaments el desenvolupament dels plans
municipals de mobilitat urbana sostenible mitjançant un servei
d’ajuda als municipis amb línies de subvencions i suport tècnic.
70. Elaborarem un pla de mobilitat de Mallorca i revisarem el Pla de
carreteres per dissenyar un model de carreteres propi, amb la mínima
intervenció sobre el territori i amb criteris exigents d’integració
paisatgística. Augmentarem la seguretat de les carreteres amb el
consum d’espai estrictament imprescindible.
71. Respecte de la via connectora de Palma, no executarem el tram V i
executarem dins aquesta legislatura el tram I, amb la revisió del
projecte existent perquè estigui més integrat al paisatge i al seu
entorn i pugui incorporar totes les modalitats de transport, incloses
vianants i ciclistes.
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72. Eliminarem els desdoblaments de Manacor/Sant Llorenç,
Peguera/Andratx, s’Arenal/Cala Blava i polígon de Son Bugadelles.
73. Substituirem les rondes interurbanes que no es justifiquin amb criteris
de mobilitat sostenible, com per exemple: les variants de Campos; de
Can Picafort; d’Artà Sud; d’Andratx Est; de Calonge, s’Horta i Sud; de
Llombards, de Llucmajor Nord; de Cas Concos; de Petra, Sud i Nord;
de Sencelles; de Sineu; de Muro; de Santa Eugènia; de Manacor,
Oest i Sud; de ses Salines, el tram II de Porto Cristo; de Felanitx i
d’Alcúdia Nord; per rondes urbanes o polítiques de pacificació dels
centres urbans i aparcaments dissuasius.
74. Ampliarem la xarxa de carrils bici als vorals de les carreteres i les sendes
pedeables per a ciclistes i vianants en el trams propers als nuclis de
població .
75. Revisarem i replantejarem els contractes del Servei d’ explotació de
carreteres per aconseguir la seva màxima optimització.
76. Dotarem elS ervei de carreteres de lector de xip per a animals trobats a
les vies.
77. Crearem un pla estratègic d’actuacions per dur a terme millores als
túnels.

b. Residus i medi ambient
78. Desplegarem la Llei de residus de les Illes Balears i el Pla director
sectorial de residus no perillosos i apostarem per la jerarquia de residus
i el sistema de dipòsit, devolució i retorn d’envasos.
79. Donarem suport als ajuntaments de Mallorca per a l’elaboració i la
implementació dels plans municipals de prevenció i reducció de
residus, en compliment de la Llei de residus de les Illes Balears i el Pla
director sectorial de residus no perillosos.
80. Treballarem per una gestió i planificació coordinada de la serra de
Tramuntana, treballarem en paral·lel el Pla d’ordenació de recursos
naturals (PORN) i el Pla estratègic de serra de Tramuntana Patrimoni
Mundial de la UNESCO.
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81. Continuarem desenvolupant mesures de preservació de la serra de
Tramuntana com a Patrimoni de la Humanitat declarat per la
UNESCO i la seva biodiversitat, i reforçarem la col·laboració amb
altres administracions i propietaris privats per fomentar-hi les bones
pràctiques agrícoles, ramaderes, forestals.
82. Farem de la serra de Tramuntana i altres espais naturals i patrimonials
(materials i immaterials) els principals reclams perquè el turisme de
Mallorca sigui més sostenible, accessible, responsable i inclusiu, en
sintonia amb els objectius del desenvolupament sostenible.
83. Prohibirem l’ús d’herbicides tòxics per netejar les voreres i marges de
les carreteres i en els llocs on no sigui possible fer-ho de manera
mecànica es farà mitjançant productes ecològics.
84. Desplegarem reglamentàriament la Llei de camins i elaborarem el
manual de senyalització. Afavorirem la mobilitat no motoritzada i
d’esbarjo i potenciarem les rutes de pedra en sec, Artà-Lluc, la de les
serres de Llevant i la ruta dels fars.
85. Impulsarem el Pla rector d’ús i gestió del Parc Natural de la
Dragonera. Instarem el Govern de l’Estat a fer la reserva marina en
aigües exteriors, limítrofs amb la ja existent.

c. Urbanisme
86. Adoptarem mesures des del Pla territorial de Mallorca per continuar
avançant cap a un model territorial sostenible basat en criteris de
protecció del territori i preservació del patrimoni i del paisatge, amb
respecte pels valors naturals dels espais i del medi rural i per revertir
processos de rururbanització. Tendrem en compte la capacitat de
càrrega de l’illa, en recursos i espai, en l’anàlisi de tota nova
transformació de sòl, prioritzarem la compactació urbana i la
rehabilitació i actuarem en les zones saturades. Així mateix, la
planificació insular contribuirà a l’efectivitat del dret de tots els
ciutadans de gaudir d’un habitatge adequat, a reduir les emissions
de CO2 i a la mitigació dels efectes del canvi climàtic.
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perquè les generacions futures de pagesos puguin romandre en
aquests espais amb rendes dignes, els proporcionarem les eines per
aconseguir la seguretat econòmica necessària per mantenir
l’activitat.
88. Impulsarem la modificació del Pla territorial i dels planejaments
urbanístics per tal d’adoptar mesures d’autoprotecció davant el risc
d’inundació, incendi, etc. a zones urbanes.
89. Desplegarem reglamentàriament la Llei de protecció del medi
nocturn i treballarem en la reducció de la contaminació lumínica.
90. Continuarem amb l’aposta ferma per l’Agència de Defensa del
Territori i per les actuacions dutes a terme durant aquesta darrera
legislatura per aquest òrgan clau per vetllar per la disciplina
urbanística a l’illa, amb l’objectiu de seguir ampliant el nombre de
municipis adherits a l’Agència. Incorporarem els avenços tecnològics
per implementar nous sistemes d’inspecció amb l’objectiu
d’augmentar la detecció d’infraccions i millorar també la prevenció.
91. Ajudarem als ajuntaments a facilitar les revisions dels planejaments
urbanístics municipals mitjançant un reforç de l’Oficina de
planificació territorial i la millora dels processos de gestió i tramitació
urbanística competència del Consell de Mallorca.
92. Treballarem perquè es reguli l’entrada de nous vehicles de lloguer a
l’illa, per tal d’aconseguir una situació més sostenible.
93. Aprovarem el nou reglament de desplegament de la Llei d’urbanisme
(LUIB), de manera integral, amb la intenció de preservar els valors
paisatgístics i de prioritzar la protecció territorial.
94. Potenciarem el desenvolupament d’un urbanisme amb perspectiva
feminista.

d. Energia i canvi climàtic
95. Elaborarem un pla estratègic de transició energètica i canvi climàtic
de Mallorca amb l’objectiu que el 2028, com a mínim, el 50% de les
energies siguin de fonts renovables amb el projecte Clean Energy for
Europeen Islands.
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96. Apostarem per l’energia solar tot fomentant la instal·lació de plaques
fotovoltaiques en l’àmbit públic i privat per afavorir l’autoconsum
energètic individual i compartit i planificarem la instal·lació de
plaques fotovoltaiques als edificis del Consell de Mallorca, així com el
suport als ajuntaments per a actuacions en el mateix sentit.
97. En la modificació del Pla territorial, s’establirà unes zones aptes per a
la implantació d’energies renovables d’acord amb criteris
d’integració paisatgística i de protecció del territori.
98. Promourem l'ús del vehicle elèctric a Mallorca, mitjançant noves línies
de finançament adreçades als ajuntaments, i desenvoluparem una
substitució progressiva per vehicles elèctrics de la flota de vehicles
públics del Consell.
99. Seguirem impulsant l’Oficina tècnica d’assessorament i suport als
municipis dins el marc del Pacte de batles i batlesses de Mallorca
contra el canvi climàtic.

e. Seguretat, emergències i protecció civil
100. Impulsarem els serveis de seguretat i emergències propis de
Mallorca amb l’objectiu de dotar-los dels recursos necessaris per tal
de garantir-ne l'eficàcia davant les emergències.
101. Garantirem una millora en l’eficiència de l’autogestió dels
Bombers de Mallorca, atesa la seva especialitat.
102. Dotarem la Direcció Insular d’Emergències dels recursos adequats
per poder redactar projectes, planificar i donar impuls a actuacions
transversals, relacionades amb prevenció i formació en matèria
d’incendis.
103. Construirem i dotarem de RH el parc de bombers Migjorn
Mallorca.
104. Participarem activament en la redacció i aprovació del Pla
especial de salvament i rescat a muntanya i a la resta del medi
natural.
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4. SOSTENIBILITAT ECONÒMICA
Fomentar un model econòmic sostenible, amb la creació d’ocupació de
qualitat, continuar aprofundint en un repartiment més just de la riquesa i
avançar en la diversificació de l’economia és un repte prioritari juntament
amb els de la sostenibilitat social i mediambiental de Mallorca. Aquests reptes
conformen un mateix horitzó global per a una illa més sostenible i pròspera.
Dins l’objectiu de garantir la prosperitat econòmica i social de l’illa, apostam
per una activitat turística equilibrada que, com a principal motor econòmic,
permeti continuar avançant en l’allargament de la temporada, potenciï nous
segments de mercat amb menor petjada ecològica durant tot l’any i
afavoreixi altres sectors econòmics (comerç, indústria, agricultura, R+D+I).

a. Economia i turisme
105. Negociarem de forma immediata les competències d’ordenació
turística, per tal de completar una gestió global juntament amb la
promoció turística, ja transferida al Consell.
106. Impulsarem un pacte pel turisme sostenible amb criteris socials, de
contenció i equilibri territorial i paisatgístic, amb la implicació de totes
les administracions i dels agents socials i econòmics vinculats al
turisme de l’illa, per cercar el consens social.
107. Treballarem per continuar allargant la temporada i per potenciar
el turisme de qualitat en segments i productes específics (turisme de
natura, gastronòmic, cultural, turisme accessible, sènior, esportiu, de
congressos, smart tourism, lligat a noves tecnologies). Potenciarem la
Fundació Mallorca Turisme i la col·laboració amb els ajuntaments en
una estratègia turística insular conjunta.
108. Apostarem per la indústria audiovisual a Mallorca amb l’impuls de
la Mallorca Film Comission o la Comissió de Rodatges amb la millora
de la coordinació entre les administracions i nous incentius per
afavorir les produccions del sector a l’illa.
109. Desenvoluparem el projecte Smart Mallorca i promourem
l’adaptació dels diferents sectors econòmics a les possibilitats que
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ofereix la transformació digital en aspectes com les energies
renovables, la intel·ligència artificial i les dades massives.
110. Aprovarem el Pla d’intervenció en àmbits turístics de Mallorca
(PIAT) de forma consensuada amb totes les forces polítiques de
govern tenint en compte les prescripcions de la Comissió de Medi
Ambient de les Illes Balears (CMAIB).

b. Comerç, artesania i producte local
111. Donarem suport als projectes d’economia local dels ajuntaments
i de les organitzacions empresarials locals i insulars, per a l’impuls del
producte de proximitat.
112. Impulsarem línies d’ajuts i campanyes per a la modernització del
comerç tradicional i de proximitat per garantir la seva rendibilitat i
sostenibilitat.
113. Defensarem el petit i mitjà comerç front de les grans superfícies,
així com la indústria local.
114. Fomentarem l’artesania de Mallorca, així com la formació dels
artesans i artesanes en noves tècniques en màrqueting i en gestió de
negocis per tal de donar un impuls a la indústria artesanal pròpia i per
crear un segell de qualitat i garantia.
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5. IGUALTAT, FEMINISME I LGTBI
Els avanços aconseguits aquesta darrera legislatura quant a polítiques
d’igualtat i feministes per combatre les desigualtats i les discriminacions
encara existents, les violències masclistes i l’LGTBI fòbia han de tenir continuïtat
i traduir-se en noves mesures des de l’acció coordinada de totes les
administracions públiques i de manera transversal a cada institució.
Una vegada transferides les competències en matèria d’igualtat, el Consell
de Mallorca ha de liderar de manera decidida i valenta la lluita per la igualtat
real entre dones i homes i el respecte a la diversitat, com un dels eixos de
l’acció de govern des de la transversalitat.

a. Igualtat i feminisme
115. Aprovarem i desenvoluparem un pla insular d'igualtat, tal i com
planteja la Llei 11/2016 i eld ecret det ransferències.
116. Impulsarem la coordinació i la planificació de les polítiques
municipals d'igualtat a través de l'Estratègia Local d'Igualtat i
impulsarem la coordinació en el si de l'Assemblea de Batles i Batlesses,
així com també en la Comissió d'Igualtat de la caib.
117. Continuarem impulsant l’elaboració dels plans municipals
d’igualtat, tot oferint suport tècnic i assessorament i formació
continuada en el disseny i implantació de les polítiques d’igualtat als
ajuntaments.
118. Crearem ajuts per a l’emancipació i el lloguer d’habitatge per a
dones víctimes de violència masclista.
119. Promourem la posada en marxa de punts de trobada familiar
exclusius i especialitzats per a l’atenció dels casos de violència
masclista.
120. Realitzarem accions per sensibilitzar la societat de la doble
discriminació que pateixen les dones grans i les dones amb
discapacitat, a través de programes específics per a la visibilització
i la detecció de les necessitats i les problemàtiques.
121. Promocionarem el Consell de les Dones insular i el teixit associatiu
femení perquè facin efectiu el dret a la participació social de les
dones.
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122. Treballarem per avançar en l'eradicació de l'explotació sexual i
fomentarem programes de reinserció sociolaboral de les víctimes,
impulsarem campanyes de sensibilització en coordinació amb altres
administracions i entitats i altres accions per desenvolupar el Pla
autonòmic contra el tràfic de dones i nines amb finalitat
d'explotació sexual i abordatge de la prostitució.
123. Impulsarem la Xarxa d’espais de dones de la part forana,
augmentarem el nombre d’agents d’igualtat i potenciarem també
la seva programació d’activitats.
124. Treballarem per millorar l’assistència al Centre d’Informació de les
Dones (CID) per apropar l'atenció especialitzada i crearem quatre
zones geogràfiques d'intervenció amb els seus punts d'atenció
integral especialitzada.
125. Consolidarem i reforçarem l’esforç en la sensibilització de la
societat, tot potenciant les campanyes contra les violències
masclistes i donarem suport als moviments socials en les dates
commemoratives.
126. Participarem de manera activa a les taules de coordinació
municipals contra les violències masclistes impulsades aquesta
passada legislatura.

b. LGTBI
127. Elaborarem un pla estratègic de les polítiques LGTBI en l’àmbit
insular que desplegui la Llei 8/2016 per garantir els drets de lesbianes
gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per lluitar contra l’LGTBI
fòbia.
128. Adoptarem mecanismes necessaris per a la protecció
efectiva de les persones menors d’edat en atenció a la seva
identitat i/o orientació sexual.
129. Elaborarem protocols específics d’atenció destinats a persones
LGTBI majors i/o amb discapacitat que pateixen una doble
discriminació.
130. Adoptarem mesures específiques per a la inserció sociolaboral de
les persones transsexuals.
131. Impulsarem una oficina d’informació i assessorament perquè les
persones LGTBI tenguin assegurats els seus drets de ciutadania.
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132. Des de les institucions donarem suport a les entitats civils en la
celebració de dates commemoratives.
133. Impulsarem campanyes de visibilització de la diversitat familiar
com a eina per a eradicar les discriminacions en l’àmbit familiar i
social.
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