Assemblea oberta Som Palma dissabte 14 de maig

Línies de feina d’Area d’Infraestructures i Accesibilitat
Durant el primer any la gestió de l’Àrea ha estat enfocada a:
1) Marcar les línies de treball dels propers 4 anys centrada bàsicament en "Millora
Manteniment Barris de Palma", "Donar un impuls perquè Palma sigui una Ciutat
Accessible", "Millora el manteniment dels Col·legis de Palma", "Ser àgils en la gestió
d’incidències a la via pública i demanda veïns i districtes", "Transparents en la gestió".
2) Millorar els recursos tant humans com tècnics per poder donar compliment als objectius
marcats com a àrea conseqüència de l’herència rebuda de l’anterior equip de govern per
aplicació de polítiques de retallades.
POLÍTIQUES INTERNES
•
•
•
•
•

Creació de vincles comunicatius mitjançant reunions de coordinació setmanals dels caps
de servei, i de cada servei.
Motivació dels equips de treball.
Reorganització de serveis i les seves competències.
Coordinació del diferents serveis amb el departament de comunicació del Ajuntament.
Revisió de les competències del Àrea de Infraestructures i Accessibilitat.

POLÍTIQUES EXTERNES
•
•
•

Obertura cap a les necessitats dels barris de Palma i dels ciutadans.
Transparència en la gestió dels contactes i aplicació de polítiques socials i de igualtat.
Audiència Pública CEIPS per explicar actuacions millores manteniment CEIPS.

ÈXITS MÉS DESTACATS DEL PRIMER ANY
•
•
•
•
•

Oficina Accessibilitat
Millora del enllumenat dels barris de Palma. S'ha començat per Poligono Son Castelló i Can
Valero.
Pla de neteja i tancament de solars municipals.
Certificació AENOR Platges Accessibles en Ciutat Jardí y Balneari nº15.
Millora manteniment de les escoles publiques i millora coordinació amb l'IBISEC. Creació
figura Auxiliar Manteniment.
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TASQUES MÉS DESTACADES A REALITZAR ELS PROPERS MESOS
•
•
•
•
•

Actuacions millora enllumenat en Barris de Palma (Santa Caterina, Son Espanyolet,
Foners, Pere Garau, Plaça de Toros, etc).
Actuacions de millora en el Carrer General Ricardo Ortega, Rafael Rodriguez Mendez,
Senda Ciclable Son Espases.
Millores en accessibilitat. Més platges certificades AENOR i zones verdes de Palma i les
seves zones de joc Accessibles (Sa Riera, Parc de la Mar, Secar de la Real, ses Fonst, Son
Gibert). Més itineraris a Palma Accessibles, incorporant rutes turístiques.
Millores Bosc Bellver. Aprovació del nou Pla d'Usos i Gestió del Bosc. Donar Continuïtat
Perimetral de Bellver amb l'execució de la III fase d'aquest.
Elaboració pla xoc d'inversió i manteniment de Col·legis de Palma conjuntament IBISEC.
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