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En el començament d’aquesta legislatura, les formacions sotasignats
considerarem oportú continuar treballant pel progrés econòmic i
social de la societat inquera. És per això que ens vàrem
comprometre amb un govern municipal eficient i estable que
dugués a terme polítiques actives en favor de la ciutadania inquera,
el desenvolupament de l’economia local i l’establiment d’un model
de ciutat dinàmica, cívica i acollidora. Amb aquesta finalitat,
signàrem un acord de governabilitat fonamentat en cinc eixos
programàtics: un govern centrat en les persones, una administració
moderna i eficient, una ciutat habitable i sostenible, una ciutat
pròspera i atractiva per al negoci i una societat dinàmica i
participativa.

La crisi de la Covid-19 ha tengut un fort impacte en tots els àmbits
de la vida, l’economia i la societat. Les administracions públiques,
les empreses i tota la societat ens hem vist obligades a canviar els
nostres plantejaments per poder fer front a la crisi i minimitzar les
seves conseqüències. Això no obstant, en aquests moments s’han
complert un 75% dels acords establerts al pacte pel progrés
econòmic i social de la societat inquera.
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Elaborar el Pla Inca 2030 i impulsar els projectes de Fons
Europeus per contribuir a reiniciar l’activitat econòmica i social
al municipi d’Inca.

Continuar amb les polítiques de contenció fiscal i d'ajuda als
sectors econòmics i productius (treballadors i treballadores
autònomes, empreses, comerç local, restauració, mercats,
pagesia...).

Facilitar la instal·lació de noves empreses i clústers al municipi,
amb especial esment als projectes que promoguin l’economia
verda i circular, i els intensius en creació de llocs de feina. 

Mantenir i reforçar els programes i les accions destinades a la
formació, l’ocupació i la innovació.

Impulsar i reivindicar projectes estratègics que millorin el trànsit
i la connectivitat del municipi.

Davant d’aquesta situació, les formacions sotasignats consideram
necessari refermar l’acord de governabilitat i prioritzar les polítiques
destinades a la reactivació econòmica i social d’Inca. En aquest
sentit ens comprometem a treballar en els següents objectius:
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Reforçar les polítiques socials i d’habitatge, prioritzant els
col·lectius més vulnerables i aquells qui més han patit les
conseqüències de la crisi de la Covid-19, i especialment el
jovent inquer.

Reactivar la vida social, cultural, esportiva i de lleure del
municipi, tenint especial esment a les entitats i empreses locals
dels diferents sectors.

Promoure la salut de les persones i millorar la qualitat de vida
tota la ciutadania, continuant treballant per una ciutat neta,
segura i accessible. 

Incentivar la cohesió social des de l’educació, la participació i el
voluntariat. 

Fomentar el civisme, les polítiques d’igualtat i la memòria
democràtica per contribuir a una societat més justa i igualitària.
 
Controlar la despesa i l'equilibri pressupostari per continuar
amb una tresoreria sòlida i disponible per a futures
eventualitats.
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