Decàleg

d'Urbanisme

i

Infraestructures

1. Planificació anticipada que garanteixi que les obres de sanejament / millora tinguin
lloc durant els mesos d'hivern, acotant el període per a obres exteriors de cert impacte fins
a l'1 de maig, tal com indica l'ordenança existent, i ajustant els terminis perquè totes les
actuacions que requereixin obertura de rases i altres esduguin a terme de manera
conjunta.
2. Posada en marxa d'un Estudi de Mobilitat Integral al municipi que permeti posar sobre
la taula la possibilitat de reestructurar el sentit d'alguns carrers, la senyalització dels
mateixos, l'obertura d'altres nous i la peatonalització d'àrees annexes al nucli històric.
3. Posada en marxa d'un pla d'esponjament urbà que permeti la creació de noves zones
verdes i d'esbarjo a través de la demolició pactada d'immobles no acabats, la reconversió
d'aquests en espais municipals.
4. Embelliment d'elements exteriors (façanes, aires condicionats, retolació) a través de
línies d'ajut específiques a aquest efecte.
5. Establiment de plans consensuats de rehabilitació per zones que incloguin, entre
d'altres aspectes, el soterrament de línies elèctriques al municipi.
6. Sol·licitar a l'administració competent la cessió de la residència militar del carrer
Cervantes per a ús municipal.
7. Estudi de la xarxa d'aparcaments, incloent els dissuasoris, regularitzant-los i creant-ne,
si cal, de nous. Recuperació i rehabilitació del pàrquing de la plaça Espanya promovent
tarifes especials per als residents. Eliminació efectiva de la zona blava, al menys durant els
mesos d'hivern i revisió de la concessió.
8. Assegurar la protecció ambiental, cultural i paisatgística d'espais especialment
significatius (Cala Gració, Punta Galera, Pla de Corona, Es Broll, Ses Variades ...) a
través d'un desenvolupament urbanístic que garanteixi les mesures de protecció
pertinents en cada cas, així com un creixement del sòl urbà d'acord amb les necessitats
realsquant a població i recursos del municipi. En aquest sentit, revisió del projecte actual
de NNSS per a la seva modificació i adequació consensuada i transparent.
9. Eliminació de tanques publicitàries localitzades en sòl rústic.
10. Dotació efectiva de serveis municipals d'il·luminació, accés rodat, aigua i
sanejament a tots els nuclis urbans del municipi.

