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Arriba el canvi 

barri a barri
COMPLIM LES NOSTRES PRIORITATS 
PER S’ARENAL – LES MERAVELLES

Hem dedicat una quantitat anual per als barris 
i pobles de cada districte per aplicar inversions 

decidides per als veïnats a través dels pressupostos 

participatius.

Hem portat a terme un procés participatiu per 
remodelar la plaça dels Nins perquè esdevingui un 

espai comunitari més dinàmic, inclusiu, més segur i 

sostenible.

Hem dedicat una quantitat anual per als barris 
i pobles de cada districte per aplicar inversions 

decidides per als veïnats a través dels pressupostos 

participatius.

Hem millorat el servei de neteja de la zona: l’hem 

reforçat un 40% durant l’estiu, hem intensificat la 

neteja amb aigua i hem augmentat la recollida de 

residus. 

Hem obert un nou Punt Verd a Sant Jordi per fomentar 

i facilitar el reciclatge als veïnats i acabar amb els 

abocadors il·legals. Així mateix, hem intensificat la 

neteja dels enderrocs.

Hem prioritzat els barris de S’Arenal-Les Meravelles 

dins la primera fase de renovació dels contenidors de 

Palma que es realitzarà a partir del mes d’abril.

Hem millorat l’accessibilitat a les platges de Palma i 

aquest any es faran més accessibles dues zones més.

Hem doblat la presència policial i els agents tornen a 

patrullar a peu durant l’estiu. Hem obert l’oficina de la 

Policia Local de Les Meravelles les 24 hores. 

Hem recuperat l’Ordenança Antibotellot, l’hem difosa 

amb cartells informatius adreçats als turistes i hem 

apujat les sancions fins a 3.000 euros. 

Hem prohibit les rutes etíl·liques. Tolerància zero amb el 
turisme de borratxera.  
 
Hem millorat els Serveis Socials de la zona: hem obert 

un Punt d’Atenció Social a S’Arenal.

Hem impulsat, per primera vegada, la coordinació amb 
l’Ajuntament de Llucmajor, que s’ha concretat en una 

sèrie d’iniciatives com la taula per a la convivència amb 

els Serveis Socials dels dos municipis, el torneig de 

futbet d’estiu per a joves, el Carnaval de S’Arenal i en 

l’impuls del nou centre de salut.

Hem racionalitzat el recorregut i hem augmentat les 

freqüències de la línia 31 de l’EMT.

Hem creat els Consells de Barri de Ses Cadenes i de 

S’Arenal.

Hem acostat la cultura a S’Arenal: Cinema a la Fresca i 

Cicle de Música Antiga.

Hem destinat un milió d’euros a la neteja del CAZ per 
assegurar la qualitat de l’aigua. Feia més de vint anys 

que no s’actuava al respecte. Durant tot el 2017 es 

millorarà el seu funcionament . Evitam abocaments 

d’aigües brutes a la mar i preservam l’ecosistema marí. 

Hem obert el CEIP Els Tamarells al servei de les 
entitats i els ciutadans de la zona gràcies a la 

col·laboració de l’equip directiu i de l’Ajuntament. 

Recuperam Es Carnatge: hem iniciat la retirada dels 

enderrocs, hem organitzat unes Jornades de Neteja amb 

voluntariat, hem millorat la senyalització de l’espai i hem 

posat en valor el seu patrimoni cultural i etnològic. Durant 

el 2017 hi invertirem 300.000 euros dels pressuposts 

participatius.
 

 

Sessió participativa a la plaça dels Nins


