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Candidatura de MÉS per Marratxí a l’Ajuntament

PER MARRATXÍ

Candidatura MÉS per MARRATXÍ a les eleccions municipals de dia 26 de maig

Prioritats per Marratxí

MARRATXÍ PARTICIPATIU

Parcs infantils als camps d’esports de Son
Caulelles i sa Nova Cabana i d’altres d’adaptats per
a infants amb diversitat funcional.

- Planificarem mesures de control del consum
nociu (venda il•legal,etc.) i activitats d’oci nocturn
alternatiu.
- Seguirem potenciant i dinamitzant els Consells
de la Infància i l’Adolescència per lluitar pel drets
dels infants.

Esports

- Revisarem el model de pressupost participatiu per
reforçar-lo.

- Construirem un pavelló municipal de referència
reglamentari B2 per als clubs esportius de base.

- Impulsarem els Consells Sectorials com a òrgans
oberts, amplis i prou representatius.

- Construirem una piscina coberta per a tota la població.

- Impulsarem el teixit associatiu i l’autoorganització
ciutadana per construir un municipi més lliure, solidari
i democràtic.

Reubicarem de la nova pista de volei platja a Son
Caulleles.

- Fomentarem l’atenció a persones en situació de
vulnerabilitat amb suport a les famílies(Llei d’infància i adolescència).

- Finalitzarem l’aplicació del descompte per a residents a les instal•lacions esportives de l’IME.
- Repararem les cobertes dels pavellons Costa i
Llobera i Blanquerna.
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- Elaborarem un pla d’equipaments esportius, d’acord
amb el pla director d’instal•lacions esportives de les IB.
- Potenciarem l’oferta d’activitats esportives per
infants, joves, adults, persones amb capacitats diferents.

Defensora de la ciutadania,
Transparència i Corrupció zero

- Pla per a la millora i el manteniment d’equipaments
esportius.

- Prioritzarem la transparència, la lluita contra la
corrupció i la qualitat de la gestió pública.

- Educació en valors: programa sobre la conducta
esportiva i el joc net. Condemnarem qualsevol violència, discriminació, racisme o masclisme, tant per
aficionats com esportistes.
- Construirem una pista multiesportiva a sa Cabana i
es Garrovers.
- Tancarem i ajardinarem la zona del camp d’esports
de sa Nova Cabana.
- Crearem del Servei de Dinamització Esportiva
(monitors) per a diades, curses, activitats dirigides i
formació a clubs.
- Insonoritzarem del Pavelló Cobert i cobrirem una
pista exterior del Pla de na Tesa.
- Canviarem la barrera que separa la grada del terreny
de joc del camp de futbol del Pla de na Tesa per una de
més segura.
- Seguirem negociant amb AENA la cessió a l’Ajuntament de les instal•lacions esportives de Son Bonet per
a un ús públic.

batle per Marratxí

El Canvi Continua

- El web, una eina útil: farem un nou disseny del web
municipal amb uns continguts més clars i accessibles.
- Dotarem l’Àrea de Transparència i la Defensora de la
ciutadania de personal per millorar-ne les funcions.
- Millorarem el temps de resposta a les sol•licituds
dels ciutadans.
- Mantindrem la publicació de les declaracions de
béns i dels sous dels regidors electes i càrrecs de confiança, per garantir el principi de transparència.
- Seguirem impulsant la Defensora de la Ciutadania
com a mediadora entre la ciutadania i l’Ajuntament.

Fiscalitat municipal
- Congelarem els impostos i les taxes municipals.
- Seguirem bonificant fins al 90% de l’IBI a les famílies nombroses, segons ingressos de la unitat familiar.
- Mantindrem i potenciarem el sistema de pagaments
fraccionats d’importos i taxes.

4 anys MÉS per seguir liderant la transformació de Marratxí
Som en Joan Francesc Canyelles i vull saludar-vos com a batle i com a candidat de MÉS
per Marratxí a la reelecció. En aquest document que teniu a les vostres mans hi trobareu el
programa electoral amb les propostes que des de la nostra formació ens comprometem a
dur a terme amb tota la ciutadania del municipi durant els propers 4 anys per tal de seguir
transformant Marratxí. Junts hem de continuar el camí iniciat el 2015.

El canvi continua...
La nostra és una candidatura amb persones amb formació, experiència de gestió i una gran
capacitat de feina. Una candidatura amb un projecte de futur que es presenta amb l’objectiu
de seguir liderant la transformació de Marratxí a través de polítiques progressistes on les
persones són el centre. Un projecte on tothom hi té cabuda, com ja n’hi ha tinguda durant
aquesta primera legislatura.

- Bonificarem els impostos dels edificis que incorporin
mesures d’estalvi i energies renovables.

En aquesta publicació trobareu una síntesi del nostre programa i una sèrie de compromisos
concrets que durem endavant.

Modernització de l’Ajuntament
i atenció ciutadana

Amb aquesta voluntat de servei ens presentam davant vosaltres i vos demanam el vostre
suport i la vostra confiança.

- Bateig civil: donarem l’oportunitat a les famílies de
celebrar l’arribada dels infants al món amb un acte laic.

Candidatura amb experiència

- Treballarem per a construir un nou edifici de l’Ajuntament per millorar l’atenció a la ciutadania i la coordinació entre les diferents àrees municipals.

@MESperMarratxi

Capacitat de govern

Corrupció 0

- Fomentarem l’administració telemàtica.
- Estudiarem l’obertura de l’atenció al públic de
l’Ajuntament un horabaixa a la setmana.

MÉS per Marratxí

PER MARRATXÍ

- Seguirem impulsant l’ús d’aplicacions com la Línia
Verda per tenir un contacte directe amb la ciutadania.

@mespermarratxi

www.mespermarratxi.com
mespermarratxi@gmail.com

Begoña
Ferretjans Moranta

- Desenvoluparem i potenciarem les consultes populars.

- Renovarem la gespa de 5 camps de futbol: Son
Caulelles, Can Gaspar, sa Nova Cabana i es Figueral,
amb una subvenció de la Conselleria de Turisme

Nou parc de calistènia al Parc Mediterrani

Lia
Amengual Navarro

- Estudiarem com incorporar dinamitzadors als
carrers per facilitar una tasca en xarxa.

- Impulsarem campanyes per a la prevenció i
reducció de riscos en el consum de drogues.

- Crearem nous parcs de cal•listènia.
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- Continuarem els projectes de participació Aprenem
a participar i Construïm democràcia participativa als
centres escolars.

Infància i Joventut

- Augmentarem els programes preventius comunitaris adreçats als infants i als joves.
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Participació ciutadana

MARRATXÍ INCLUSIU

- Potenciarem i redefinirem els Espais joves i el
Servei de joventut per arribar a tota la generació (12
- 30 anys).
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@MESperMarratxi
MÉS per Marratxí

PER MARRATXÍ
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@mespermarratxi

www.mespermarratxi.com
mespermarratxi@gmail.com
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Prioritats per Marratxí

Prioritats per Marratxí

MARRATXÍ ACTIU

- Promourem l’economia social i solidària.
- Consolidarem la política de contenció de grans centres comercials. A Marratxí, el petit comerç ha de ser el
protagonista.
- Facilitarem els aparcaments propers al petit comerç
de proximitat.
- Identificarem Comerç de Marratxí com a marca
comercial de proximitat, qualitat, innovació i sostenibilitat.
- Continuarem donant formació als processos de
millora i especialització amb campanyes actives de
promoció.
- Impulsarem les associacions de comerciants i
empresaris locals per treballar conjuntament.

- Promocionarem la construcció d’habitatges socials.

- Estudiarem la possibilitat d’homologar els estudis
de l’Escola Municipal de Ceràmica com ensenyament
reglat.

- Continuarem amb el projecte d’intervenció amb el
col•lectiu okupa per disminuir i prevenir els casos
d’ocupació il•legal.

- Ampliarem l’Escola Municipal de Ceràmica a tot
l’edifici de S’Escorxador.

- Potenciarem el servei d’Assessorament Jurídic
d’Habitatge per evitar desnonaments, clàusules abusives i reduir costos en la factura de la llum.

- Rehabilitarem l’olleria de Can Palou per convertir-la en un Centre d’Interpretació de la Ceràmica.
- Estudiarem una rebaixa de l’IBI als tallers artesans.
- Potenciarem i actualitzarem la Fira del Fang i la
Ruta del Fang.

MARRATXÍ HABITABLE
Urbanisme i Via pública
- No augmentarem el sòl urbà ni urbanitzable existents a les actuals normes urbanístiques.
- Nova entrada i sortida des de l’autopista al Polígon.
- Crearem un Eix Verd als voltants del torrent de
Coanegra i hi habilitarem passarel•les de vianants.
- Durem a terme una reforma urbana del c/ Cabana
al pas per sa Nova Cabana-Son Macià per millorar la
seguretat dels vianants i vehicles.

- Realitzarem passarel•les i connexions amb Palma
damunt el Torrent Gros.
- Remodelarem la plaça de l’Església de Pòrtol.

Cultura i Patrimoni
- Adequarem la cova de Son Caulelles com a espai
públic i de coneixement del nostre passat.
- Convertirem l’antiga fàbrica Pepsi en espais socioculturals.
- Crearem un Teatre de referència a Sa Refinadora
del Pont d’Inca i hi traslladarem la Sala d’Exposicions.
- Augmentarem un 50% les subvencions de Cultura.

- Dotarem d’una pista multiesportiva la zona des
Garrovers, Son Daviu i sa Planera.
- Habilitarem un accés per a vianants i bicicletes de
la zona des Garrovers, sa Planera i Son Daviu amb el
polígon.
- Insistirem al Consell de Mallorca en el projecte
aprovat del nou enllaç d’accés a la ctra. vella de
Bunyola, des de sa Nova Cabana - Son Macià, Can Buc,
així com habilitar un accés per a vianants i bicicletes
fins es Garrovers, sa Planera i Son Daviu.
- Acondicionarem l’accés per a vianants i bicicletes
des de Son Ametller fins a l’estació - PAC Muntanya IES Marratxí.

- Rehabilitarem i obrirem els refugis de Pòrtol i el Pla
de na Tesa.

- Col•locarem una pèrgola de plaques solars a l’aparcament de l’estació del Pont d’Inca Nou.

- Millorarem la difusió de les activitats culturals a les
xarxes socials.

- Seguirem millorant el Cementeri Municipal i l’aadaptarem a les noves necessitats.

- Fomentarem la senyalització del patrimoni culturali crearem rutes culturals centrades en els elements patrimonials.

- Pla d’adequació de totes les voravies i l’asfaltat
dels carrers.

- Continuarem celebrant la Diada del llibre.

- Adequació i zona verda de l’aparcament de l’estació del Pont d’Inca.

- Farem campanyes de civisme sobre excrements de
cans, foment de tinença responsable, adopcions i no
abandonaments.
- Incrementarem les sancions per excrements a
la via pública, maltracte animal o abandonament.
Potenciarem campanyes d’esterilització, adopció i
conscienciació sobre els animals.
- Lluitarem contra el maltracte animal i treballarem
perquè Marratxí sigui “amic dels animals”.
- Millorarem el manteniment i noves zones d’oci pels cans.
- Estudiarem el sistema Collechio de focs artificials
sense so.

Neteja viària
- Augmentarem els recursos humans i materials per
millorar la neteja i el manteniment d’espais públics.
- Augmentarem el control i seguiment de la prestació del servei de neteja per part de l’empresa adjudicatària.
- Farem un cens genètic (ADN) dels cans per identificar i sancionar aquells propietaris que no recullin els
excrements.
- Incrementarem els serveis d’inspecció i vigilància
amb la col•laboració de la policia local.
- Realitzarem un projecte d’inserció sociolaboral
sobre reciclatge i reutilització a Sa Deixalleria.

- Millora de l’atenció primària amb un model actiu i a
prop de les persones per garantir la cobertura de les
necessitats bàsiques.

- L’Ajuntament contractarà els serveis d’energia elèctrica de fonts renovables.
- Bonificarem els impostos municipals dels edificis
que incorporin mesures d’estalvi i energies renovables.
- Promourem la instal•lació d’energia solar als edificis de nova creació i als ja existents.

Carril bici, Sant Marçal

Mobilitat, Transport i Accessibilitat
- Promourem la mobilitat a peu i en bicicleta amb
itineraris segurs i adequats.
- Crearem un Consell d’Accessibilitat, on les entitats
puguin participar de forma activa per a la creació d’un
municipi accessible.
- Farem del municipi un lloc més habitable per a les
persones amb mobilitat reduïda.

- Instal•larem papereres de recollida selectiva als
carrers i places més concorreguts.
- Implantarem, sempre de forma progressiva i consensuada, sistemes de recollida porta a porta als
nuclis on es donin les condicions per fer-ho.
- Realitzarem un programa de retorn de llaunes i
ampolles (plàstic i vidre) amb beneficis i incentius per
a particulars i empreses.
- Durem a terme un projecte de millora de l’eficiència
de la xarxa d’aigua potable.
- Crearem mapes de renou per prevenir la contaminació acústica.

- Seguirem treballant per implantar el segell d’igualtat SG-CITY 50-50 i un Pla d’Igualtat Municipal per:
- Crear espais per a dones, tallers d’apoderament i
per donar resposta a les necessitats i inquietuds.

- Impulsar i consolidar la taula de coordinació contra
la violència de gènere.
- Crear un programa d’atenció psicosocial en situacions de maltractament, violència de gènere o agressions sexuals.
- Impulsar campanyes, projectes, jornades i accions
per a la visualització de referents LGTBI+ i feministes,
amb la col•laboració del Consell i la CAIB.
- Constituir el Consell de la Dona, per a què sigui un
espai de decisió per definir les línies de treball, juntament amb les entitats feministes.

- Impulsarem progressivament camins escolars
segurs, perquè els infants hi puguin anar caminant o
amb bicicleta amb seguretat.

Seguretat ciutadana
- Durem a terme una reforma que dignifiqui el quarter
de la Policia Local per respectar la intimitat i la privacitat de la ciutadania i els policies tenguin unes instal·lacions dignes.
- Treballarem per tenir una Policia de proximitat que
millori la presència al carrer.
- Reforçarem la figura de Policia tutor per als centres
educatius.
- Treballarem per fer possible un nou quarter de la
Guàrdia Civil.

- Garantirem l’accés a una educació equitativa amb línies de
subvenció perquè els infants i
joves puguin dur a terme activitats extraescolars, esportives i de
menjador escolar.
- Mantindrem els educadors
socials als centres educatius per
donar resposta a conflictes de
convivència, treballar la coeducació i l’educació afectivosexual.
- Prevenció de l’abandonament escolar i de l’absentisme amb els programes ALTER, PISE o d’altres iniciats
a primària.
- Programes d’atenció a famílies per trams d’edat
per donar resposta i resoldre a temps i adequadament
diferents situacions.
- Col•laboració amb el Tercer Sector amb la Taula
d’Entitats per coordinar accions en l’àmbit social, solidari, inclusiu i de cohesió social.
- Continuarem amb la Consulta Jove als instituts de
Marratxí, amb especial atenció a la sexualitat i l’orientació familiar .

- Crearem un projecte d’inserció laboral que integri
la vessant mediambiental i que inclogui persones amb
malalties mentals.

- Crearem aparcaments segurs de bicicletes en
espais d’afluència.

- Ampliarem les zones de velocitat limitada per donar
prioritat als vianants: entorn escolar 20.

- Potenciarem els serveis d’atenció a la dependència
i seguirem ampliant els recursos per a persones amb
diversitat funcional.

- Augmentarem els horts urbans existents amb prioritat per a persones amb dificultats.

- Treballarem per aconseguir un carril de vianants i
ciclistes dels Garrovers fins al polígon.

- Seguirem reformant als carrers per millorar l’accessibilitat, la pacificació del trànsit, la reducció dels
renous i les emissions contaminants.

- Elaborarem un Pla d’inclusió social amb activitats i
projectes que facilitin el coneixement, la interacció, la
convivència i la cohesió social.

- Durem a terme programes de reparacions socioeducatives per donar una oportunitat al joventsancionat
o expulsat del centre.

- Continuarem implantant la xarxa de carrils per a
vianants i bicicletes per millorar les connexions entre
nuclis.

- Impulsarem un preu jove per al bus de 17 a 30 anys,
famílies nombroses i gratuïtat pels infants.

- Farem un Pla Municipal de Plantació d’Arbres per
reduir les emissions de CO2.

- Crearem l’Àrea d’Igualtat per impulsar polítiques
d’igualtat.

- Prevenir l’assetjament a l’espai públic i per un oci no
sexista.

- Estudiarem com millorar les freqüencies de l’EMT
fins a Cas Capità i el Pla de na Tesa.

Medi ambient

Igualtat i violència de gènere

- Incorporar professionals de suport i acompanyament.

- Continuarem amb l’ampliació dels busos de l’EMT
fins sa Cabana.

Deixalleria mòbil

MARRATXÍ INCLUSIU

- Millorar el disseny i planificació urbanística inclusiva dels espais públics per garantir-ne la seguretat de
les dones.

- Promourem un transport per a tota l’àrea
Metropolitana de Palma, Marratxí, Calvià i Llucmajor.

- Reubicarem l’Escola de Música i la Banda Municipal
a una part de l’edifici de la Pepsi, en unes instal•lacions dignes i adequades.

- Reivindicarem la derogació de la Reforma Laboral.
- Iniciarem programes de formació per a persones
amb dificultats per accedir al mercat laboral.
- Potenciarem la Fira de l’Ocupació.
- Impulsarem Polítiques Actives d’Ocupació ajustades a les realitats sociolaborals i a les necessitats de
les empreses.
- Seguirem col•laborant amb el SOIB amb programes
d’inserció laboral per a col•lectius desfavorits i persones amb capacitats diferents.
- Assessorarem a les persones emprenedoresi autoocupació.

- Seguirem dotant els carrers de llums LED, nous
punts de recàrrega de vehicles elèctrics i plaques
fotovoltàiques als edificis públics

Benestar animal

- Impulsarem la recollida selectiva. Redistribuirem
les tarifes de recollida de residus amb una rebaixa als
habitatges on es recicli.

Ocupació i Formació

- Estudiarem obrir al públic l’àrea de Serveis Socials a
l’horabaixa.

- Iniciarem programes especials d’habitatge compartits i tutelats.

- Dignificarem i dotarem les biblioteques municipals
com a dinamitzadores culturals.

- Continuarem organitzant les Jornades d’Estudis
Locals.

- Construirem un nou centre de dia al Pla de na Tesa
/ Pont d’Inca de manera integrada, amb una escoleta
0-3 anys per crear sinergies intergeneracionals.

- Els nous vehicles municipals seran híbrids o elèctrics.

- Treballarem perquè abans d’iniciar-se un expedient
de desnonament es notifiqui a Serveis Socials.

- Rehabilitació urbanística del camí de Muntanya.

- Reubicarem l’Arxiu Municipal com a depòsit i lloc
de consulta.

- Celebrarem una Nit de la cultura i l’art amb una
programació atractiva.

Habitatge

- Crearem l’Àrea de Ceràmica.

- Rehabilitació urbana am de l’Avda. Antoni Maura
del Pont d’Inca amb zona arbrada, millorem l’accés
des de Palma a l’entrada del Torrent Gros..

Fira del llibre a la plaça del l’Ajuntament

- Millorarem el temps de resposta a les ajudes d’urgència social.

Sosteniblilitat

Ceràmica

- Impulsarem un Pla estratègic de desenvolupament
econòmic, social i mediambiental, amb agents socials
i societat civil.

Serveis socials i interculturalitat

MARRATXÍ HABITABLE

Economia i Comerç

- Diversificació turística de qualitat: Ruta del Fang,
turisme sostenible, cultural, patrimonial, gastronòmic i
esportiu.
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- Crearem un projecte d’habitatges compartits per a
persones amb diversitat funcional.
Entrega de les claus del nou centre de dia de Pòrtol

Gent Gran
- Realitzarem programes d’atenció per evitar el maltracte i la solitud, aconseguir la integració i activació
social de la gent gran.

- Estudiarem la manera de poder disposar d’atenció
social 24h per atendre situacions d’emergència.
- Treballarem per implantar Centres de Dia socioeducatius per a infants en risc d’exclusió social.

- Suport a les associacions de persones majors per
realitzar cursos, tallers, activitats lúdiques i culturals
intergeneracionals.
- Potenciarem mecanismes de control i seguiment de
les persones majors que viuen soles i una alarma d’ús
senzill.
- Obrirem els centres de dia els caps de setmana per
ajudar les famílies.
- Proporcionarem el benestar de manera integral,
amb la resolució de conflictes i reforçant la família com
a grup social preferent.
- Seguirem facilitant l’autonomia de les persones
majors en el seu domicili i facilitant un envelliment
digne i actiu.
- Seguirem organitzant cicles de la Universitat Oberta
de Majors.

Salut
- Seguirem treballant per la prevenció del consum de
drogues i altres addiccions en el marc del Pla de drogues municipal.
- Seguirem reclamant l’augment de personal sanitari
per augmentar el temps de dedicació al pacient.
- Col•laborarem amb l’IBSALUT per ampliar el PAC
Muntanya.
- Marratxí serà un municipi cardioprotegit.

- Seguirem apostant per un Marratxí verd, que prioritzi la natura i els espais verds.

- Fomentarem la creació de programes d’hàbits saludables.

- Potenciarem la deixalleria mòbil per a tots els
nuclis on tengui repercusió.

- Hàbits saludables als centres docents: relaxació,
ioga i bicicleta.

- Realitzarem una revisió continuada, millora i increment de l’educació ambiental al centres escolars.

- Campanya “0’0” contra el consum d’alcohol de
menors.

Educació
- Ampliarem la xarxa d’escoletes 0-3 amb una escoleta integrada en un centre de dia entre el Pla de na Tesa
i el Pont d’Inca.
- Augmentarem el pressupost per a la millora de les
infraestructures dels equipaments escolars.
- Estudiarem la manera per a què els alumnes de l’IES
hi puguin quedar a dinar i disposin de les biblioteques
els horabaixes.
Farem un programa per lluitar contra l’assetjament
escolar.
- Potenciarem i reforçarem l’Escola de persones adultes per a què sigui una eina efectiva contra les desigualtats socials.
- Redefinirem i potenciarem els itineraris escolars
segurs en xarxa.
- Obrirem els centres educatius els caps de setmana
i els horabaixes, com a espais de trobada dels joves,
amb un oci alternatiu i saludable.
- Reclamarem la nova escola des Caülls i el nou IES a
sa Nova Cabana.
- Crearem ludoteques municipals infantils (5-12
anys) per Nadal i Setmana Santa per a la conciliació
familiar.
- Desenvoluparem el Projecte de Marratxí, Ciutat
Educadora.

