
 � 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 Pla de Sant Jordi 
S’Aranjassa - Sant Jordi - Sa Casa Blanca

Les nostres prioritats per al poble

 Ĥ Treballarem per crear l’Entitat Local Menor del Pla 
de St Jordi.

 Ĥ Acabarem les obres del passeig de Sant Jordi.

 Ĥ Engegarem la reforma integral de la plaça Bisbe 
Planas, projectada aquesta legislatura. 

 Ĥ Dignificarem el jaciment de Cas Quitxero.

 Ĥ Impulsarem una ruta ciclista i a peu que connecti 
tots els pobles del Pla de Sant Jordi amb s’Arenal i 
Palma, posant en valor tot el patrimoni que atresora. 

 Ĥ Establirem una ruta a peu i en bicicleta entre Sant 
Jordi, Sa Casa Blanca i s’Aranjassa.

 Ĥ Concretarem la millora de la plaça Son Fullana i 
millorarem les voreres i l’accessibilitat del poble.

 Ĥ Seguirem implementant millores en la mobilitat al 
poble i estudiarem la possibilitat d’adquirir un solar 
com a aparcament dissuassiu a Sant Jordi. 

 Ĥ Concretarem la figura del Parc Agrari per a la 
protecció dels terrenys rústics i l’impuls de l’agricultura. 

 Ĥ Concretarem el projecte de calefacció de les aigües 
de la piscina municipal de Sant Jordi. 

 Ĥ Millorarem la pista esportiva i les instal·lacions del 
camp de futbol. 

 Ĥ Seguirem treballant per erradicar els abocaments 
incontrolats. 

 Ĥ Aconseguirem recursos per la millora i senyalització 
dels jaciments arqueològics.

 Ĥ Lluitarem contra els assentaments il·legals i contra 
l’incivisme. 

 Ĥ Seguirem donant suport a les fires del Pla de Sant 
Jordi, essencials per a la dinamització comercial i 
cultural dels seus pobles.


