
SERVEIS	  SOCIALS
Palma

28	  orientadors	  laborals,	  que	  afecten	  a	  
4.000	  usuaris	  l’any
8	  Mediadors	  interculturals
26	  educadors	  socials	  i	  de	  temps	  lliure
15	  educadors	  familiars,	  que	  atenien	  80	  
famílies	  l’any	  
15	  dinamitzadors	  juvenils,	  que	  atenien	  
2.000	  menors
9	  treballadors	  del	  SAID	  i	  Espiral	  
(discapacitats)
Reducció	  pressupost	  programa	  Èxit	  
(reforç	  escolar)	  
Tancament	  de	  16	  casals	  de	  barri

Consell

Programa	  post	  adopció
Tancament	  centre	  de	  menors	  tutelats
Eliminació	  programes	  socials	  de	  
suport	  als	  instituts.

Govern

Renda	  econòmica	  per	  joves	  ex	  tutelats	  
sense	  família.
Ajudes	  econòmiques	  extraordinàries	  
per	  cobrir	  necessitats	  bàsiques
Insuficiència	  pressupostària	  per	  a	  la	  
Llei	  de	  dependència	  per	  cobrir	  les	  
necessitats	  reals	  de	  la	  població.
Retall	  de	  places	  concertades	  per	  a	  
persones	  amb	  discapacitat
Reducció	  del	  pressupost	  de	  la	  renda	  
mínima.

SANITÀRIES
Despesa	  en	  personal	  sanitari	  
Augment	  de	  llistes	  d’espera
Pagament	  de	  la	  targeta	  sanitària
Eliminació	  dels	  bolquers	  per	  als	  
menors	  amb	  discapacitat	  física
Reducció	  formació	  permanent	  dels	  
professionals
Retirada	  del	  menú	  als	  pares	  d’infants	  
ingressats

EDUCATIVES
Eliminació	  línia	  per	  a	  una	  educació	  
inclusiva:	  Programa	  Proa,	  programa	  
Esadi,	  programa	  TISE
Reducció	  pressupostària	  de	  més	  de	  
600	  contractes	  de	  professors	  i	  
professores
Baixes	  pressupostàries:	  
	  	  	  	  	  manteniment	  edificis	  escolars	  0-3
	  	  	  	  	  manteniment	  de	  centres
	  	  	  	  	  beques	  escolars	  de	  menjador
	  	  	  	  	  beques	  llibres	  de	  text

IDEOLÒGIQUES

Debilitació	  del	  teixit	  associatiu

Ajudes	  AMIPAS
Ajudes	  associacions	  immigrants
Ajudes	  associacions	  cooperació
Ajudes	  associacions	  i	  clubs	  esportius
Ajudes	  associacions	  del	  tercer	  sector	  
social
Ajudes	  associacions	  culturals

Abonament	  per	  part	  de	  les	  dones	  

de	  la	  intervenció	  de	  l’avortament

Atac	  a	  la	  cultura

Simfònica,	  circuits	  consolidats	  
d’espectacles	  (Pollença,	  òpera,	  
ballet...)
Museus,	  biblioteques,	  arxius...	  sota	  
mínims	  (de	  totes	  maneres,	  estan	  im-
mersos	  en	  inversions	  estatals	  impor-
tants).

Atac	  a	  la	  llengua

Canvi	  de	  la	  Llei	  de	  normalització	  
lingüística	  per	  arraconar	  el	  català
Eliminació	  del	  requisit	  de	  català
Eliminació	  dels	  dinamitzadors	  
lingüístics	  a	  l’Ajuntament	  de	  Palma	  
Eliminació	  Departament	  de	  Política	  
Lingüística	  de	  l’Ajuntament	  de	  Palma
Aprovació	  instrucció	  de	  batlia	  sobre	  
l’ús	  del	  català	  que	  va	  en	  contra	  de	  la	  
Llei	  de	  Normalització	  i	  el	  Reglament	  
de	  Normalització	  de	  l’Ajuntament.	  
Premis	  Ciutat	  de	  Palma	  en	  castellà

Al	  transport	  públic	  i	  alternatiu

Mesures	  contra	  l’ús	  de	  la	  bicicleta
Aturar	  la	  continuació	  del	  tren
Retallada	  de	  freqüències
Paralització	  projecte	  TramBadia
Pujada	  de	  preus	  de	  l’EMT


