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1. Igualtat

1. Continuarem  treballant  en  la  conscienciació  social  sobre  les  violències

masclistes i  les desigualtats,  combatent qualsevol  forma de discriminació o

abús de poder amb totes les eines que estiguin a l’abast de l’ajuntament.

2. Educació

1. Continuarem amb la creació de rutes escolars segures, per millorar l’accés dels

escolars al seu centre educatiu.

2. Acabarem de consolidar la xarxa d’Espais Familiars: programes orientats a la

família, espais d'acollida i desenvolupament que parteixen de la competència

familiar per a la criança i educació dels fills.

3. Coordinarem la relació entre tots els membres de la comunitat educativa per

tal de millorar-ne la comunicació i augmentar-ne l’eficàcia.

4. Sol·licitarem a la Conselleria l’ampliació de l’oferta de Formació Professional

del municipi en funció de les necessitats de la zona.

5. Seguirem impulsant la construcció del nou institut a les urbanitzacions.

6. Acabarem les obres d’adequació de totes les escoletes municipals.

7. Potenciarem el vessant educatiu de les diferents regidories per aconseguir

que Llucmajor esdevengui un municipi educador.

3. Salut

1. Continuarem fomentant les activitats preventives de salut, com és ara l’esport

o l’alimentació equilibrada.

2. Farem realitat els PAC de s’Arenal i Llucmajor. 

4. Serveis socials i gent gran

1. Farem la remodelació integral de la Residència de la gent gran.

2. Obrirem el nou Centre de Dia de les urbanitzacions.

3. Continuarem amb la millora de la qualitat del servei assistencial.
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5. Joventut, oci i esports

1. Construirem un camp municipal d’esport a sa Torre.

2. Afavorirem l'associacionisme juvenil.

3. Facilitarem l'accés del jovent a totes les activitats culturals de l'Ajuntament.

4. Promourem la participació dels joves, per tal que puguin fer arribar les seves

demandes a l'Ajuntament.

5. Afavorirem hàbits saludables i formació en salut sexual en la població jove.

6. Seguretat ciutadana

1. Continuarem el procés de transformació de la nostra policia en un model de

policia de proximitat, no invasiva i propera a la ciutadania, que sigui un model

de comportament i un eina de promoció dels valors cívics i de la convivència.

7. Comerç i promoció local

1. Treballarem, amb totes les competències de què disposa l’Ajuntament, per fer

la millor promoció possible del producte local.

2. Afavorirem un model de ciutat on els carrers siguin espais de convivència que

permetin als ciutadans passejar i visitar els petits comerços sense la pressió

per  haver  de  desplaçar-se  a  les  grans  superfícies  comercials  de  fora  del

municipi.

3. Continuarem incentivant, a través de les Fires, el coneixement i el consum del

producte autòcton de Llucmajor, per tal de posar de manifest la seva qualitat.

8. Ocupació

1. Continuarem impulsant els programes educacionals d’ocupació i orientació.

9. Turisme

1. Continuarem treballant per fer compatible la convivència entre els turistes i

els residents.

2. Seguirem promovent el turisme cultural, gastronòmic i esportiu.

3. Vetllarem perquè l'activitat turística es desenvolupi de manera sostenible.

mesperllucmajor.cat



10. Neteja, reciclatge i medi ambient

1. Dimensionarem de forma adequada els serveis de neteja per tal de fer-la més

eficient.

2. Implantarem la recollida selectiva porta a porta a Llucmajor per tal d’estalviar

despeses als ciutadans.

3. Bonificarem la taxa d’incineració als ciutadans que facin bones pràctiques de

reciclatge.

4. Augmentarem el nombre de contenidors a s’Arenal i a les urbanitzacions.

5. Revisarem els contractes de subministrament d’energia dels edificis i espais

públics,  amb prioritat  per  a  les  comercialitzadores  d’energies  alternatives  i

renovables.

6. Continuarem la substitució de l’enllumenat públic per sistemes de tecnologia

LED.

7. Promourem la instal·lació de plaques solars per tal de fer els edificis públics

municipals energèticament auto-sostenibles.

8. Millorarem les recollides de fems, la neteja i la jardineria de les urbanitzacions.

9. Potenciarem  les  bones  pràctiques  en  el  consum  d'aigua  (regar  les  zones

verdes a partir de la reutilització de l'aigua de pluja, sistemes d'estalvi d'aigua

als edificis públics, etc.) i d'energia elèctrica.

11. Urbanisme, medi urbà i mobilitat

1. Continuarem promovent i  potenciant  l’ús  de  la  bicicleta  i  altres  formes de

mobilitat autopropulsada i ecològicament netes.

2. Farem  campanyes  per  tal  de  conscienciar  la  ciutadania  a  prescindir  dels

vehicles  de  combustió  sempre  que  sigui  possible,  especialment  en  els

desplaçaments per l’interior dels nostres nuclis urbans.

3. Convertirem les rondes en un passeig urbà adaptat als residents, comerciants i

visitants, perquè siguin la millor carta de presentació de la ciutat.

4. Augmentarem  les  inversions  en  manteniment  de  la  via  pública  (voravies,

asfaltat).

5. Iniciarem una campanya d’embelliment de façanes.

6. Treballarem per  aconseguir  la  progressiva  conversió  de  la  primera  línia  de

s’Arenal en zona de vianants.

7. Iniciarem la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU).
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8. Continuarem amb la renovació i certificació dels parcs infantils.

9. Potenciarem les mesures de defensa del territori amb totes les eines a l’abast

de l’administració municipal.

10.Continuarem dotant el municipi amb les infraestructures necessàries.

12. Habitatge

1. Continuarem posant tots els recursos de l’Ajuntament al servei dels ciutadans

per tal  d’ajudar tothom que ho necessiti  a aconseguir  un habitatge digne i

humà.

2. Seguirem amb les polítiques d’ajuda a les persones víctimes de la pobresa

energètica, perquè tothom té dret a l'energia necessària per sobreviure.

13. Llengua

1. Posarem en marxa ajudes per tal de normalitzar tota la retolació comercial del

municipi.

2. Continuarem  desenvolupant  els  programes  d’acolliment  lingüístic  entre  els

nouvinguts.

3. Participarem  d’iniciatives  àmplies  de  foment  de  la  llengua  catalana  que

s’elaborin des d’altres administracions o institucions.

4. Seguirem proposant activitats de reflexió i sensibilització lingüística a tots els

centres educatius.

14. Cultura

1. Continuarem treballant per fer que tots els nuclis urbans del municipi disposin

d’espais culturals aptes, d’acord amb les demandes dels ciutadans.

2. Dotarem de més personal tècnic especialitzat a l’Arxiu Històric Municipal, les

biblioteques i el Servei de Patrimoni.

3. Acabarem el  procés  de  digitalització  de  tot  el  fons  documental  de  l’Arxiu

Històric Municipal.

4. Continuarem la  política d’ajuts  econòmics a totes les entitats culturals  del

municipi.

5. Reclamarem, com hem fet fins ara, un percentatge més alt dels pressuposts

generals de l'Ajuntament dedicats a l'àrea de promoció cultural.
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6. Continuarem treballant perquè totes les entitats culturals del municipi disposin

d’espais de qualitat per al desenvolupament de les seves activitats.

7. Continuarem  dedicant  els  millors  recursos  (tant  humans  com  materials  i

econòmics)  a  la  promoció  històrica,  patrimonial  i  cultural:  les  Jornades

d’Estudis  Locals,  les  publicacions  municipals  i  la  difusió  de  la  cultura  en

general.

15. Patrimoni

1. Redactarem i aprovarem una normativa de patrimoni urbà.

2. Continuarem treballant en la recuperació i conservació del patrimoni etnològic

del municipi.

3. Actualitzarem el Catàleg de Patrimoni Municipal.

4. Revaloritzarem el patrimoni industrial del municipi.

16. Participació

1. Revisarem  i  millorarem  l’Ordenança  de  Participació  Ciutadana  per  tal

d’augmentar-ne la participació.

2. Crearem una Comissió de Fires i Festes que ajudi a dinamitzar i a reinventar

els esdeveniments festius locals.

17. Administració local

1. Millorarem la  satisfacció  de  la  ciutadania  amb els  serveis  de  l'Ajuntament,

posant en marxa l’Oficina de la qualitat del servei públic.

2. Publicarem i implementarem el Codi Ètic del personal de l’Ajuntament.

3. Publicarem els protocols dels serveis municipals per millorar  els serveis als

ciutadans.

4. Continuarem el procés de racionalització de l’administració per tal de fer-la

més transparent, més eficient i més propera a la ciutadania, de tal manera que

s’eliminaran tots els procediments per duplicat, les despeses de no-qualitat i

els retards innecessaris.
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