o

Donar continuïtat a ses gestions que estan en tràmit per tenir un centre educatiu adaptat al temps
econòmic i cultural.

o

Creació de noves zones lúdiques infantils.

o

Trobar fórmules per tal de facilitar habitatges econòmics al poble de Fornells i Mercadal.

o

Dotar un pla general d’ordenació urbana. Ens comprometem a crear un pla especial de conservació del
centre històric dels dos nuclis tradicionals del municipi.

o

Optimitzar els recursos destinats al manteniment i funcionament dels edificis públics de titularitat
municipal.

o

Resolució de convenis urbanístics que resulten lesius per la urbanització.

o

Facilitar i agilitzar els tràmits que realitzen els ciutadans i empreses amb l'Ajuntament per tal de concedir
permisos d'obra o altres tràmits, l'abans possible.

o

Millora de les xarxes d'infraestructures de serveis de les diferents urbanitzacions i disseminats que
tenim.

o

Millorar l’accés d’entrada a Addaia construint una rotonda.

o

Millorar el Port de Fornells sense implantar edificis en superficies costaneres, sinó millorant el servei de
benzinera o reforçant es dic de bric nord que complesqui amb els requisits de seguretat adients.

o

Revisarem les normes subsidiàries per tal de donar solució i resposta a tots els problemes que hi
ha en els diferents indrets del nostre municipi.

o

Instar a les entitats i autoritats pertinents a que donin solució al solar ubicat a l'entrada des Mercadal
(rotonda apisonadora) . Aquest solar dona molts problemes i molèsties als veïns, així com una mala imatge
als visitants. Proposarem un concurs d'idees. Per exemple: aparcament subterrani, plaça o parc infantil,
zona enjardinada, etc

o

Canviar l’enllumenat de les urbanitzacions, per llums led.

o

Millorar el servei d'ajuda a domicili, tant als nuclis urbans des Mercadal i Fornells, així
com a les urbanitzacions i disseminats en funció de la demanda.

o

Promoure el respecte cap a la diversidad de la que tots formam part.

o

Revisar l’eliminació de barreres arquitectòniques a les vies urbanes i edificis
municipals.

o

Reforçar el pla d'acollida per immigrants, per tal d'ajudar-los a integrar-se dins es
municipi.

o

Col·laborar amb el club dels jubilats des Mercadal i Fornells, donant resposta a les
seves necessitats i demandes.

o

Donar compromís ferma d'ajuda constant i creixent a les Apimas del municipi.

o

Donar continuïtat a les ajudes econòmiques que es destinen a les entitats locals i
educatives del municipi

o

Continuar treballant en la construcció i execució de la nova escola.

o

Instar al Govern Balear la creació d’un Centre de FP a Es Mercadal, aprofitant la
construcció de la nova escola.

o

Garantirem un substitut del metge i infermer durant els períodes d’absència.

o

Recuperar els reforços del metge d'estiu a Fornells.

o

Instar al Govern Balear a estudiar la possibilitat de crear un SUAP a la zona centre de
l'illa.

o

Ampliarem el geriàtric i el centre de dia ubicant-lo a l’actual escola, dotant-la dels
serveis i prestacions necessàries.

o

Així mateix, farem extensible l’ús del centre de dia als caps de setmana, per tal que la
gent major no es quedi desemparada.

o

Acabar el centre de dia de Fornells dotant-lo de l’equipament necessary.

o

Facilitar la implantació d'energies sostenibles, mitjançant convenis de col·laboració
amb universitats.

o

Instar a les administracions competents a impulsar un pla d'ajudes per la implantació i
el foment d'energies renovables.

o

Facilitar als particulars la implantació de plaques solars als seus habitatges, per tal que
siguin autosuficients enèrgicament.

o

Auditoria per conèixer amb exactitud la situació i capacitat econòmica i financera de
l'Ajuntament.

o

Promoure unes polítiques econòmiques fiscals per tal d'alliberar els impostos

o

Reduir impostos en la mesura que sigui possible.

o

Reduïment eficaç del deute públic.

o

Actualitzar les xifres comptables d'aquest Ajuntament.

o

Redimensionar l'estructura política de l’administració local, es a dir, reduir despesa
supèrflua de l’administració adequant el nombre de càrrecs polítics a les necessitats de
l'Ajuntament per tal de que els recursos públics es destinen a allò que realment
repercuteix en els ciutadans.

o

Prioritzar una millor gestió dels ingressos i les despeses municipals.

o

Mantenir la pressió fiscal baixa perquè es beneficiï l’activitat econòmica tant en l’àmbit
domèstic com l’empresarial.

o

Aumentar la presencia de la Policia Local a les zones turístiques i marítim terrestre
mitjançant la creació de convenis amb les administracions competents.

o

Vetllar per el benestar i seguretat ciutadana de tota la població mitjançant un bon
treball conjunt amb la policia local i protecció civil.

o

Reorganització de la circulació per donar un caire més funcional a tots els residents i
visitants.

o

Instar al Consell Insular de Menorca a que solucionin les deficiències del pàrquing de
ses eres, ja que a dia d'avui, encara paguem lloguer.

o

Creació de mes zones d'aparcaments als nuclis urbans.

o

Estudiar la possibilitat de reubicar a un carrer millor, el carril bici previst al carrer
Doctor Llansó, per tal d'evitar més pèrdues d'aparcaments.

o

Creació d'una comissió d’avaluació i manteniment dels edificis públics.

o

Eliminació de la majoria de punts de recollida de residus sòlids des Mercadal, Fornells i
zones turístiques del municipi, per tal de garantir un passeig turístic net, agradable,
sense olors i sense impacte visual.

o

Creació d'un punt verd de recollida a Fornells, amb l'objectiu de recollir les majors
masses i concentrar-les a llocs sense impacte visual, ambiental ni lesiu per al turisme.

o

Creació d’un Pipi Ca a Fornells devora la zona esportiva.

o

Més dedicació i atenció a les urbanitzacions, així com al seu manteniment.

o

Manteniment decoratiu i informatiu de les urbanitzacions. (Rètols, cartells, etc)

o

Promoció activa i permanent del sector comerç i sector turístic del municipi.

o

Desenvolupar i fomentar el turisme sostenible.

o

Facilitar els accessos i aparcaments a les principals platges del nostre municipi i dotar
mesures bàsiques per persones amb discapacitat.

o

Potenciar els mercats d'hivern i primavera del sector agrícola i ramader de l'illa.

o

Seguirem lluitant per la Creació d'un Centre d’Interpretació de la Reserva Marina del
Nord de Menorca, amb estany perquè residents i visitants puguin conèixer totes les
especies de marisc i crustacis que hi romanen a la reserva, així com les formes de
pesca i espècies de peixos típics de la zona.

o

Substituir el punt d'informació turística, ubicant-lo a l’emblemàtic edifici de ca n'Angel
potenciant el servei tot l'any, en coordinació amb el Consell Insular de Menorca.

o

Implantar un telèfon gratuït d’atenció turística a les principals urbanitzacions del
nostre municipi que pugui comunicar directament amb el punt d’informació turística,
en coordinació amb el consell insular de Menorca.

o

Potenciar les rutes senderistes i cicloturistes pels camins rurals i camí de cavalls.

o

Crear una junta municipal de turisme per tal de ressaltar totes aquelles bondats, ja
sigui en matèria gastronòmica o arquitectònica que té el nostre municipi.

o

Fomentar i augmentar l'oferta de cultura i oci al nostre municipi.

o

Adquisició d'un carpa per tal de fomentar més activitats d'oci i cultura, sobretot a
l’hivern, per fer fires i mercats.

o

Recuperar el tradicional cinema. Aprofitant que l'Ajuntament des Mercadal i Fornells
disposa d'aquestes màquines, volem tornar a tenir el nostre cinema.

o

Crear una colla gegantera per portar en Martí i na Maria.

Necessitem que els nostres joves siguin part activa de la població per això ens comprometem a
fomentar la seva participació, demostrant que les institucions públiques poden i han d'estar
obertes a noves iniciatives que e ens enriqueixen a tots.

o

Potenciar més el Punt d'Informació Juvenil.

o

Potenciar i millorar el funcionament del Casal de Fornells, amb un programa d'oci i
formació que doni resposta a les seves demandes, i en funció de les peticions, facilitar
el transport entre Es Mercadal i Fornells.

o

Creació d'un Consell Municipal de Joves per l’assessorament i participació dels
mateixos en polítiques de joventut.

o

Ajudar a joves emprenedors amb la finalitat d’estimular l’autotreball.

o

Fomentar el voluntariat a països del tercer món entre els joves durant els mesos
d’estiu.

o

Instar al Govern de les Illes Balears per tal de proveir el municipi d'habitatges de
lloguer a preu protegit per tal de fomentar l’emancipació dels joves, o cercar ajudes
destinades a persones amb dificultats econòmiques.

o

Canviar de forma urgent el césped de les pistes de pàdel i cobrir-les totalment.

o

Construcció d’una nova pista de tenis, per tal de poder fer campionats a nivell
autonòmic.

o

Carril bici entre Es Mercadal i Fornells.

o

Potenciar i afavorir activitats a l'aire lliure en diferents punts del nostre municipi.

o

Donar més ús a les instal·lacions esportives de Fornells.

o

Ampliar les ajudes a entitats esportives locals en funció del seus ingressos.

o

Mantenir els camins rurals en bon estat, i fomentar la vigilància i reparació de l’asfalt i
enderrossalls.

o

Potenciar el consum, la comercialització i la promoció del producte local, i en especial,
del que s'elabora des dels llocs del municipi.

o

Proveir de diferents punts de recollida de fems als camins rurals del municipi.

o

Crear el Mercat Agroalimentari d’Es Mercadal amb els productes elaborats a nes
nostro municipi.

o

Afavorir que la gent del municipi s'impliqui directament i pugui participar activament
amb les decisions principals de l'Ajuntament.

o

Fomentar, millorar i incrementar la participació ciutadana als pressupostos
participatius, ja que a dia d'avui no son massa resolutius.

o

Polígon industrial de Llinàritx. Canviar la dotació d'usos del polígon, per tal de poder
ampliar el sector del comerç, restauració, etc. Actualment està molt limitat.

