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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
Son Ferriol
Les nostres prioritats per al poble
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Obrirem un debat públic sobre la idoneïtat de
constituir una Entitat Local Menor al poble (un batle
per al poble).
Treballarem amb la Conselleria d’Educació per a la
construcció del nou Institut al solar municipal ja
cedit per l’Ajuntament en aquesta legislatura.
Concretarem la figura del Parc Agrari per a
la protecció dels terrenys rústics i l’impuls de
l’agricultura.
Impulsarem el petit comerç del poble a través de
campanyes i ajudes a la petita i mitjana empresa.
Treballarem també en la millora del mercat.
Donarem passes per connectar Son Ferriol amb Sant
Jordi, el Coll d’en Rabassa i Palma amb carril bici.
Treballarem per millorar les instal·lacions esportives
del poble i per a obrir altres espais esportius com les
pistes de l’escola en horari no lectiu.
Estudiarem la possibilitat d’adquirir l’antic cinema de
Son Ferriol com un nou equipament cultural pel poble.
Seguirem amb la construcció del nou Centre de
Salut de Son Ferriol.
Estudiarem la possibilitat d’obrir una oficina de
policia a Son Ferriol i d’obrir l’OAC les horabaixes.
Impulsarem noves rutes saludables, aprofitant les
noves connexions amb Son Llàtzer i Palma.
Recuperarem les cases de Son Llàtzer per a usos
consensuats amb els veïnats.
Millorarem les freqüències i el recorregut de la línia
14 de l’EMT.
Seguirem donant suport a les fires del Pla de Sant
Jordi, essencials per a la dinamització comercial i
cultural del poble.
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