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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.

Estimam
El Centre
de Palma
Les nostres prioritats per al barri
ĤĤ

Facilitarem que els residents de l’ACIRE puguin tenir
abonaments als aparcaments municipals a preus raonables.

ĤĤ

Restringirem l’accés a l’ACIRE de les motos i modificarem
l’Ordenança de Circulació perquè només puguin aparcar
als espais destinats per aquest ús.

ĤĤ

Impulsarem mesures consensuades amb residents i
comerciants per a la millora de l’accés i visita al Centre.

ĤĤ

Regularem el subministrament de mercaderies al
Centre Històric.

ĤĤ

Descentralitzarem els recorreguts turístics.

ĤĤ

Seguirem reclamant eines perquè l’Ajuntament pugui
establir limitacions als preus dels lloguers segons zones
i barris de la ciutat i tipologies d’habitatges.

ĤĤ

Seguirem incentivant i promovent el manteniment dels
comerços emblemàtics.

ĤĤ

Incentivarem i promourem el petit comerç de proximitat.

ĤĤ

Millorarem i controlarem de manera més eficient la normativa
específica per a la retolació i els cartells dels comerços.

ĤĤ

Descentralitzarem les diverses activitats (fires, festivals,
concerts, curses, activitats esportives, etc.) que es
concentren al llarg de l’any al Centre, cap a tots els barris
de la ciutat, donant-los a conèixer i promocionant-los.

ĤĤ

Vetlarem per l’estricte compliment de les noves
ordenances d’ocupació de la via pública i la de renous.

ĤĤ

Vetllarem pel compliment del nou reglament d’artistes de
carrer de manera que es garanteixi la bona convivència
entre col·lectius d’artistes i els residents.

ĤĤ

Instarem les autoritats competents perquè es regulin i
controlin els renous generats per les activitats portuàries
i per als vaixells que hi circulen.

ĤĤ

Millorarem el control de les colònies felines.

ĤĤ

Treballarem per a la millora de l’accessibilitat en les voravies
i carrers del Centre Històric, especialment per a la gent gran.
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