
 � Seguirem millorant els serveis de neteja als barris.

 � Seguirem implementant la figura del policia de barri i 
policia-tutor.

 � Implementarem els contenidors de matèria orgànica a 
tots els barris, i també un nou sistema de recollida de les 
restes de poda.

 � Fomentarem el reciclatge entre residents i establiments, 
millorant la recollida de residus.

 � Lluitarem contra l’incivisme i qui embruta els carrers i façanes.

 � Aprofundirem en la participació ciutadana, descentralitzant 
el municipi i dotant els districtes de més recursos.

 � Farem de Palma una ciutat dels 30 km/h

 � Incrementarem l’habitatge públic per garantir el dret a 
una casa digna per a totes les persones de Palma.
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Estimam  
El Coll
Les nostres prioritats per al barri

 Ĥ Impulsarem la rehabilitació integral de Torre d’en Pau.

 Ĥ Seguirem treballant en la recuperació d’Es Carnatge.

 Ĥ Treballarem per millorar els accessos a les platges 
del “Peñón” i “Las Rocas”.

 Ĥ Millorarem el control de vehicles mal aparcats a la 
zona de Torre d’en Pau o al carrer Illa de Samos.

 Ĥ Seguirem reclamant a Costes la reparació i el 
manteniment adequat d’aquells elements que són 
de la seva competència.

 Ĥ Seguirem treballant per a la millora de la qualitat 
de les aigües de les platges de la badia de 
Palma, impulsant les mesures per acabar amb els 
abocaments a la mar.

 Ĥ Millorarem les voravies del barri, a través del nou 
contracte de vialitat.

 Ĥ Estudiarem amb la Conselleria d’Educació la possibilitat 
de construir un nou institut de secundària  al Coll 
d’en Rabassa.

 Ĥ Obrirem una nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC).

 Ĥ Millorarem la mobilitat al barri amb la implantació del 
Trambús.

 Ĥ Farem que la línia 15 de l’EMT tengui servei nocturn 
tot l’any.

 Ĥ Farem més control sobre les bicicletes i els patinets 
que circulen indegudament, sobretot per damunt del 
passeig.

 Ĥ Ampliarem el servei de Bici Palma fins al Coll d’en 
Rabassa.

 Ĥ Estudiarem la possibilitat de construir un passeig 
que connecti Can Pastilla amb el Coll d’en Rabassa, 
pel camí de Can Pastilla.


