EL MOLINAR



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 Molinar
Les nostres prioritats per al barri
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Prohibirem el lloguer turístic a cases entre mitgeres.
Estudiarem noves fórmules per a millorar la protecció
urbanística i el control de les obres al barri.
Farem més control sobre les bicicletes i els patinets
que circulen indegudament, sobretot per damunt
del passeig.
Millorarem la mobilitat al barri amb la implantació
del Trambús.
Millorarem la dinamització del Casal de barri de
Son Parera.
Millorarem les instal·lacions del pavelló esportiu
Josep Amengual.
Treballarem per l’adquisició del solar de Repsol per a
nous equipaments esportius.
Protegirem els horts del Molinar amb el nou Parc
Agrari de Palma.
Farem que la línia 15 de l’EMT tengui servei nocturn
tot l’any.
Impulsarem activitats de dinamització per als joves
del barri.
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.
Ampliarem el servei de Bici Palma fins al Coll
d’en Rabassa.
Impulsarem un estudi sobre la mobilitat al barri i
estudiarem possibles solucions per a la problemàtica
dels aparcaments.
Obrirem una nova Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC).

@MÉSperPalma

MESperPalma

@mesperpalma

latevadecisio.cat

#LaTevaDecisió

