
● Coneixem la problemàtica dels nostres centres de salut. Les nostres UBS (Unitat Bàsica de 

Salut) ofereixen un servei sanitari molt limitat. S'han de fer les gestions necessàries per tenir 

un PAC que doni servei les 24 hores. 

● S'abaratirà el preu del centre de dia sense perdre'n la qualitat. A més s'estudiarà fermament 

la necessitat. d'obrir una residència al municipi. 

● Augmentarem el pressupost dels serveis socials per tal d'afavorir a les famílies amb algun 

dependent al seu càrrec amb ajudes econòmiques i humanes. De la mateixa manera, 

supervisarem de primera mà tots aquests serveis. Cuidar del cuidador. Desenvoluparem 

accions de formació i suport a les persones que tenen cura de persones dependents. La cura 

d'aquesta gent necessita una extremada sensibiliat. 

● Es sol·licitarà a la Conselleria la reconversió de tots els centres del municipi en el programa 

de centres integrats, que permeten l'escolarització dels alumnes fins que acaben l'etapa de 

l'educació secundària obligatòria (16anys) enfront dels que tenim ara que tan sols la permeten 

fins els 12 anys. 

● Treballarem també amb la Conselleria per eliminar d'una vegada per a totes els barracons de 

les escoles perquè els nostres fills i filles puguin tenir els centres educatius que es mereixen. 

● Elaborarem un projecte educatiu de municipi (PEM) consensuat entre educadors, pares i fills 

perquè tot el municipi pugui acompanyar el procés educatiu dels nostres infants, adolescents i 

joves. 

● Cooperarem amb els centres escolars per atendre de manera correcta i acurada l'alumnat de 

necessitats educatives especials, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als 

postobligatoris i la seva transició al món laboral. 

● Subvencionarem el servei de menjador escolar. No pot ser que qui té la necessitat de dur els 

seus fills al menjador escolar li suposi, en molts de casos, la meitat o una tercera part del sou. 

● Crearem un servei de guarderia per complementar l'horari de l'oferta educativa i ajustar-ho 

a les necessitats reals familiars. 

● S'abaratirà el cost de l'Escoleta Infantil d'Educació de 0 a 3 anys i es crearan espais a on 

aquesta franja d'edat pugui divertir-se. 

● S’assignarà un policia tutor a horari complet com passa a la resta de municipis de Mallorca i 

s'augmentarà la seva col·laboració amb els educadors de carrer. 

●Obrirem les instal·lacions esportives a tothom. S'han d'optimitzar els recursos esportius que 

tenim i si cal, fer-ne de nous que siguin adequats per a la pràctica de l'esport en concret. No 

fer-ho així es tudar els recursos. 

● S'abaixaran els preus per als residents al municipi de Sant Llorenç de les instal·lacions 

esportives que siguin de pagament (pàdel, piscina…). No pot ser que, a més d'haver-les pagat, 

ens surti més car anar a la nostra piscina municipal que no a la d'altres municipis o entitats 

privades. 

● Es potenciarà la cultura de l’esport com a complement vital. Els pares i mares que duguin els 

seus fills a qualsevol pràctica esportiva que oferti l'ajuntament podran gaudir, si així ho 

desitgen, de classes de gimnàstica de manteniment col·lectives amb un monitor/a durant 

l'activitat esportiva del seu fill. 



● S’ha d’aixamplar el ventall de pràctiques esportives al municipi. S’ha de donar sortida a tots 

els practicants de tennis, ciclisme, volei, bàsquet, atletisme, rocòdrom… d’un temps cap aquí 

tots els practicants d’aquests i altres esports han acabat havent de practicar-los a altres 

municipis a causa de la nul·la possibilitat de fer-ho al nostre. 

● S’han d’organitzar esdeveniments esportius d’una certa rellevància per promoure l’esport no 

tan sols a la gent del municipi, sinó que a més s’ha de fer de Sant Llorenç una destinació 

turística esportiva dins la mesura de les seves possibilitats. 

● Crearem canals de participació ciutadana a dins la política municipal. Tenint en compte i 

donant veu a qualsevol opinió constructiva. 

● Farem tots els esforços necessaris per augmentar la presència policial o a tot el municipi i 

dotar-la de les millors eines possibles. A més s'han de fer totes les passes necessàries per 

aconseguir tenir una plantilla suficient i estable d'aquest cos, ja que sempre són les primeres 

mans que arriben en la nostra ajuda. 

● Farem els plens de l'ajuntament a un horari més accessible per a tothom i els penjarem a la 

web per tal que tothom els pugui veure. 

● Adaptarem i dinamitzarem l'oferta de cursos de formació d'adults a les necessitats reals dels 

usuaris, sobretot amb tallers i seminaris que enriqueixin la formació de la nostra població. 

● Potenciarem l’ús i aprenentatge de les noves tecnologies a totes les edats. 

● Es contractarà més personal per complementar l'actual oferta de les biblioteques i ampliar-

ne l'horari. 

● S'estudiarà la possibilitat de crear un espai al municipi dedicat al turisme de caravanes i 

autocaravanes. 

● Creació d'una figura-assessor per a la consultoria i assessoria d'empresaris i per agilitzar 

terminis per a la creació de noves empreses i tota la informació al voltant de subvencions i 

ajudes. 

● Les empreses de nova creació estaran exemptes de la taxa de recollida de fems durant els 

dos primers anys. Aquestes ajudes estaran limitades a un titular i una empresa. 

● S'eixamplarà l'oferta de centres d'oci a on també s'hi ofertaràn activitats de temps lliure, 

excursions i sortides organitzades, quedades… 

● Millorarem el sistema de manteniment i la neteja de clavegueram, embornals, canonades 

subterrànies i vistes (als passos de vianants per exemple)... 

● S'igualarà l'alçada de les voreres dels carrers i se'n girarà la "panxa" als carrers que ho 

necessitin. Això comportarà que les persones amb dificultats de mobilitat no hagin de circular 

pel mig del carrer en lloc de poder-ho fer tranquilament per la vorera (en aquest aspecte 

també s'haurà de fer una modificació de la mala col·locació del mobiliari urbà) i que els 

vehicles no esquitxin d'aigua les parets i les portes de les cases quan plogui. 

● S'ha de fer una modificació a fons de les barreres arquitectòniques que impossibiliten o 

dificulten l'accés a certs llocs a persones amb dificultat de mobilitat, i afegir bancs a on aquesta 

gent pugui descansar-hi si així ho necessita. 



● Es tendrà més cura de les zones verdes, a on sovint hi creix l'herba sense control i es 

millorarà el sistema de neteja general dels nuclis urbans. 

● S'intentarà mediar per a la creació d'una escola d'hostaleria a la zona costanera. 

● Es subvencionarà l'adquisició de vehicles elèctrics, es durà un manteniment més acurat dels 

punts de recàrrega i es farà el possible per a que la flota de vehicles de l'ajuntament faci la 

transició cap a aquest tipus de vehicles en lamesura del possible. 

● Es fomentaran les manifestacions de la nostra cultura popular i tradicional i se'n reforçarà el 

suport a les entitats que l'impulsen per fer-la arribar a gent de totes les edats. 

● S'aprofitarà l'espai de les estacions de tren del municipi com a llocs lúdics, de trobada i 

propicis per a la pràctica esportiva. Així mateix es promourà la via verda en el mateix sentit. 

● S'han de recepcionar les vies urbanes del municipi que encara pertanyen a carreteres del 

Consell, per adequar-les millor al trànsit humà. 

● S'ha de fer una reordenació del trànsit urgent a certes zones del municipi. Aquesta 

reordenació afecta d'una forma especialment urgent a la zona costanera. 


