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Benvolgut/a veinat/da
Vull presentar-te el nostre projecte Marratxí 2019-2023, encaminat a millorar la qualitat
de vida de tots els marratxiners, un proyecte que només podrà realitzar-se si també ho
sents com alguna cosa teva, perquè la col·laboració dels ciutadans és indispensable per
millorar el nostre municipi.
Compta amb un valuós equip de persones preparades i compromeses que combina experiència, formació i joventut i que treballarà intensament perquè aquest projecte sigui una
realitat.
Ja tenim experiència en la gestió municipal i sabrem posar-nos mans a l’obra des del primer minut per planificar, programar i executar els projectes necessaris per al nostre
municipi.
Ens prenem molt seriosament la responsabilitat de governar un Marratxí que aviat arribarà
als 40.000 habitants i que demana uns serveis d’acord a les seves necessitats.
Vull demanar-vos la vostra confiança per poder desenvolupar el nostre programa electoral, un programa que dóna solució a les preocupacions dels ciutadans i que compta amb actuacions que ens
portaran a aconseguir
• Un Marratxí Eficient, on paguem menys imposts i tinguem un municipi net.
• Un Marratxí Familiar, amb espais i infraestructures que possibilitin la relació de tots els seus
veïns i amb noves instal·lacions esportives.
• Un Marratxí Segur, amb un pla de manteniment
viari i amb més presència policial als nostres
carrers.
• Un Marratxí Social, que millori la qualitat de
vida dels seus veïnats, faciliti la tasca a les entitats socials i ciutadanes, que treballen per oferir benestar als marratxiners.

www.magdalenagarcia.es

PER UN MARRATXÍ

eficient

Creim que és indispensable gestionar els recursos de Marratxí de manera eficient.
- Gestionar eficientment els recursos dels que disposam, és donar valor a tots i cada un dels serveis que podem
oferir.
- Gestionar de manera eficient es tradueix en carreres i voravies més netes.
- Gestionar de manera eficient es tradueix en reduir impostos y taxes.
- Gestionar de manera eficient és també donar suport al petit comerç.
En definitiva, volem que Marratxí reflexi la imatge solvent que es mereix el nostre municipi. Tot això sense incrementar
el cost per als ciutadans.

RECUPERAREM EL SERVEI DE NETEJA QUE MARRATXÍ ES MEREIX
• Ampliarem el servei de neteja amb agranadors a tots els nuclis.
• Mantindrem les voravies netes de males herbes.
• Augmentarem la freqüència del buidament dels contenidors de reciclatge.
• Col·laborarem amb el Govern de les Illes Balears en la detecció de punts negres a la neteja de torrents.

ALIVIAREM LA PRESSIÓ FISCAL ALS CIUTADANS
• Baixarem al mínim li IBI, passant del 0’44 al 0’40.
• No cobrarem la plusvàlua quan no hi hagi benefici a la venda.
• Modificarem l’ordenança para que mes famílies nombroses es beneficiïn del descompte de l’IBI.

AFAVORIREM AL PETIT COMERÇ I L’OCUPACIÓ LABORAL
• Subvencionaren el 100 % la taxa de fems i el 50 % d’ocupació de terrasses al petit comerç.
• Regularem l’horari d’obertura de las terrasses.
• Prioritzarem els comerços locals amb les compres del municipi, en igualtat de condicions.
• Habilitarem nous aparcaments públics propers als comerços.
• Mantindrem durant tot l’any les ofertes de feina visibles.
• Ampliarem la periodicitat de la Fira d’ocupació, passant a dues per any.
• Tendrem una relació propera i constant amb els empresaris per tal de tenir actualitzada la borsa de feina.

COLABORAREM AMB ELS CENTRES DE SALUT
• Adequarem espais per tal de facilitar l’augment de professionals a les unitats bàsiques que ho necessitin.
• Col·laborarem amb la Conselleria en la millora de les unitats bàsiques.

MILLORAREM LA GESTIÓ URBANÍSTICA
• Millorarem la connectivitat dels diversos nuclis obrint carrers i vials pendents.
• Augmentant el nombre de professionals per que el termini de resposta a les peticions dels ciutadans sigui el
mes breu possible.
• Farem feina per facilitar la recepció dels nuclis urbans pendents de regularització.

PER UN MARRATXÍ

familiar

Per al Partit Popular la persona és el centre de l’actuació. Per això donarem suport a tots els membres de la família
- Creant espacis cívics que facilitin la relació amb els veinats
- Construint zones d’ocio adaptades a cada edat
- Oferient noves instal·lacions als clubs esportius,
- Reprendem el Plan anual de mantenimient dels centres escolars per que els nostres fills contin ambn les comoditats que es mereixen i els docents puguin realizar la seva gran tasca de forma cómoda
- Dotando al municipio de diversas salas multifuncionales y d’espais culturals y socials.

CONSTRUIREM NOVES INSTAL·LACIONS ADAPTADES A CADA ETAPA DE LA INFÀNCIA
• Construirem nous parcs infantils i modernitzarem els ja existents.
• Construirem parcs amb elements de jocs adaptats a nins majors de 5 anys.
• Inclourem elements adaptats a nins amb capacitats especials.
• Construirem noves pistes multiesportives.

POSAREM EN MARXA UN PLA INTEGRAL D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
• Elaborarem un Pla de manteniment i una modernització de les instal·lacions.
• Dotarem als camps de futbol de grades cobertes.
• Construirem un nou poliesportiu amb pistes exteriors.
• Construirem la priemra piscina coberta municipal.
• Recuperarem la Gala de l’Esport per posar en valor als nostres esportistes.
• Construirem nous Passejos Biosaludables amb màquines d’exercicis.

APOSTAREM PER L’EDUCACIÓ I LA CULTURA
EDUCACIÓ
• Cedirem un solar als Caülls per la construcción d’un centre d’Educació Infantil i Primaria.
• Construirem noves escoletes de 0 a 3 anys.
• Crearem una guia de serveis als centres escolars on es detallin tots els programes que l’Ajuntament ofereix
als centres, ampliant el nombre de programes oferits.
• Actualitzarem el Pla de manteniment de centres escolars.
• Ampliarem l’Escola municipal de Ceràmica, destinant-li la totalitat de les instal·lacions de s’Escorxador.
• Crearem un Servei d’Educació Ambiental.
• Potenciarem l’Escola d’Adults.
• Formalitzarem la relació amb l’Escola de Música i la Banda Municipal de Música.
• Augmentarem la subvenció a les famílies que tinguin fills a les Escoletes de 0 a 3 anys.
CULTURA
• Habilitarem espais i sales per a realitzar concerts i obres de teatre.
• Crearem i consolidarem un programa annual cultural amb concerts, dansa i teatre en el municipi.
• Oferirem els espais municipals municipals a les entitats socials.
• Construirem dos nous recintes expositius.
• Iniciarem la rehabilitació de l’Olleria Can Palou, per a convertir-la en un Centre d’Interpretació del Fang.

• Facilitarem l’apertura d’un Parc Temàtic dedicat al Ferrocarril en miniatura.
• Construirem una gran biblioteca municipal d’acord amb les necessitats del municipi.
• Iniciarem les gestions necessàries per a transformar les instal·lacions de Sa Garrovers i de l’antiga embotelladora, en sales multifuncionals, culturals, espais socials, biblioteca i altres espais, dins el Marcelino d’un
projecte ambiciós i modern.

MILLORAREM EL TRANSPORT PÚBLIC
• Facilitarem un servei municipal d’autobús per connectar els distints nuclis de Marratxí.
• Gestionarem l’ampliació de la línea 3 de la EMT fins a la Plaça de l’Esglèsia del Pla de Na Tesa.
• Gestionarem que l’autobús de la EMT arribi fins a la Nova Cabana.
• Millorarem la xarxa de Carril-bici del municipi per tal que no perjudiqui als ciutadans.

PER UN MARRATXÍ

segur

La seguretat és la nostra prioritat, pel que farem un municipi on
- Sigui més segur circular tant en cotxe, moto, bicicleta o a peu sense trobar-nos amb clots ni amb les aceres
aixecades.
- Poguem circular i passejar tranquil·lament de nit amb la mateixa seguretat com si fos de dia, amb una bona
il·luminació a tots els nuclis i zones de passeig.
- La lluita contra les distintes plagues estigui liderada per l’Ajuntament, actuant en les zones comuns i ajudant
els veïnats a combatre-les a les seves vivendes particulars.
- I, sobretot, volem un municipi amb més presencia policial als nostres carrers, una presencia efectiva que faciliti la vida dels ciutadans.

APOSTAM PELS COSSES DE SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC
MILLORAREM LES CONDICIONS DE LA POLICIA MUNICIPAL
• Modernitzarem les infraestructures i equipaments de la Policia Local impulsant la millora dels mitjans per al
desenvolupament de les seves funcions.
• Dotarem les patrulles amb material necessari per al desenvolupament de les seves activitats.
• Consensuarem amb els agents el quadrant de serveis per augmentar la seva presencia als carrers.

RECUPERAREM LA GUÀRDIA CIVIL A MARRATXÍ
•

L’ajuntament col·laborarà en la rehabilitació de unes instal·lacions perquè la Guàrdia Civil pugui tornar al
nostre municipi.

MILLORAREM L’ESTAT DELS NOSTRES CARRERS
• Anomenarem un responsable en els distints nuclis urbans per abordar de primera mà la problemàtica específica de cada zona.
• Implantarem un servei de millora i manteniment regular que compti amb:
o Un pla d’asfalt continu de tot el municipi.
o Un servei regular de millora i manteniment de voreres.
o Un servei de millorar d’enllumenat públic que eviti tenir zones obscures.
o I que recuperi el servei de reparació de deficiències en 48 hores de la brigada municipal.
• Reclamarem al Consell de Mallorca zones vianants segures a:
o la Carretera Vella de Bunyola (Nova Cabana – Garrovers)
o Camí de Muntanya (Son Ramonell – Son Daviu)
o Carretera Pòrtol a Santa Maria.

ENS IMPLICAREM EN LA PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL
• Recuperarem el pla de control de plagues i liderarem des de l’Ajuntament la seva eradicació
- recuperant el servei municipal anti-plagues (rates i escarabats/paneroles).
- creant protocols per combatre la proliferació de mosquits i facilitant les actuacions per part dels
veïnats a les seves pròpies cases.
- millorant les acciones per combatre la processionària mitjançant el tractament preventiu i el tractament en xoc.
• Actualitzarem el pla de manteniment de parcs municipals i zones verdes per evitar la imatge d’abandonament
dels darrers anys, evitant el creixement desmesurat d’arbusts i malesa.
• Crearem més espais de sociabilització per a animals.
• Apostarem per les energies renovables, instal·lant plaques solars als edificis públics.
• Instal·larem més punts de càrrega per als vehicles elèctrics.

PER UN MARRATXÍ

social

I en darrer lloc i el més important pretenem un Marratxí més social:
- On es faciliti la relació i moments de trobada entre tots els ciutadans.
- Donant suport de forma especial a les entitats socials i ciutadanes que de forma altruista es dediquen a donar serveis als veïnats de Marratxí.
- Amb uns serveis socials de TOTS els ciutadans, als que es pugui recórrer en cada cas de necessitat
i que s’adaptin a les necessitats reals dels marratxiners.

OPTIMITZAREM ELS SERVEIS SOCIALS
Treballarem en el pla estratègic des serveis socials per assegurar-nos que els serveis socials donen resposta
a totes les necessitats bàsiques dels ciutadans:
• Mantenint la partida econòmica i optimitzant el seu repartiment per a que es dediquin més doblers

a ajudar els ciutadans.
• Donant ajuda a totes les persones i famílies en situació de risc d’exclusió, amb especial atenció a la
infantesa.
• Ampliant el servei d’ajuda a domicili oferint servei pels horabaixes.
• Bonificant l’IBI per a famílies nombroses.
• Liderant des d’aquesta àrea un Pla d’igualtat de gènere a on estiguin implicats tant homes com dones.
• Assegurant-nos que les places de centre de dia i residencia destinades a marratxiners estiguin ocupades realment per ciutadans del municipi.
• Estabilitzarem el servei d’educadors socials de manera independent de qualssevol altre projecte.

COL·LABORAREM AMB LES ENTITATS CIUTADANES
Facilitarem la labor de les entitats ciutadanes creant protocols que els facilitin els tràmits i valorant com es
mereixen la seva implicació al municipi.
JUVENILS
• Augmentarem la partida pressupostària de Joventut dedicant una part a que els mateixos joves tenguin l’oportunitat de proposar activitats del seu interès.
• Potenciarem les Associacions Juvenils i Clubs d’Esplai existents ampliant la subvenció i acordant
amb ells serveis per a tots els ciutadans.
• Programarem i potenciarem activitats de formació per als joves.
• Augmentarem els dinamitzadors juvenils, els espais joves i els punts d’actuació.
• Donarem suport als grups de joves que d’una manera altruista dinamitzen el municipi: dimonis, batucada, geganters…
ASSOCIACIONS DE VEÏNATS I FESTES
• Facilitarem la celebració de festes i actes a cada nucli organitzats per entitats ciutadanes.
• Posarem sales d’actes i exposicions al servei de les distintes entitats ciutadanes.
• Augmentarem els efectius municipals dedicats a assessorar-los.
• Valorarem la seva feina en la cohesió social del municipi.
GENT GRAN
• Fomentarem un envelliment actiu basat en la participació social, les trobades intergeneracionals,
l’estimulació de la memòria i el benestar físic.
• Revisarem i millorarem l0’estat de les instal·lacions de Clubs de Gent Gran
• Ampliarem els serveis i activitats que oferta l’ajuntament.
• Servei gratuït de taxi per a desplaçaments a Son Llàtzer per a majors de 75 anys.
• Crearem un servei de seguiment a persones majors que no tenguin família propera.

PROMOUREM CONTRUCCIONS D’HABITATGES SOCIALS I PER A JOVES
HABITATGES SOCIALS
• Crearem una borsa d’assessorament de lloguer a propietaris interessants en llogar una vivenda.
• Substituir els actuals habitatges socials per uns de nous.
• Promourem la construcció de noves vivendes socials.
• Crearem un nou reglament de vivenda social per que tots els marratxiners tenguin les mateixes opcions d’accedir a un habitatge social.
VIVENDA JOVE
• Promourem la construcció de vivendes per a joves a preus assequibles.
• Crearem una subvenció per als joves que visquin en règim de lloguer i portin més de 2 anys residint
a Marratxí.
• Destinarem una part de les vivendes socials específicament a joves amb un lloguer d’entre 5 i 8 anys.
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