
 



 

 

 VOLEM ATURAR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC A SANT ANTONI i per això elaborarem un nou Pla 
General d’Ordenació Urbana que elimini les actuals previsions de creixement, que asseguri el 
manteniment de l’entorn natural i del paisatge, que se centri en aconseguir habitatge a preu 
assequible, en especial per als nostres joves, en aconseguir dotacions per als serveis essencials 
públics, i en donar prioritat a la rehabilitació i renovació de les edificacions existents. 

 VOLEM RECUPERAR EL POBLE PER ALS VEÏNS i per això implantarem un Decret de Moratòria i 
Reordenació en l’adjudicació de noves terrasses i ocupacions de la via pública.  

 VOLEM UNS POBLES ACCESIBLES PER A TOTHOM, així que proposarem l’adequació de tots els 
carrers més amplis dels pobles i barris amb línies guia per a persones amb baixa visió i 
continuarem treballant per garantir l’accessibilitat universal a persones amb diversitat funcional, 
llevant barreres arquitectòniques tant a espais públics com a comerços. 

 MILLORAREM EL TRANSPORT PÚBLIC AL CENTRE DEL POBLE, aprofitant que les línies que a l’estiu 
van a Cala Gració, Stella Maris, o passen per Ses Variades fins a l'estació d'autobusos, creant un 
abonament intraurbà a preu reduït i així fitar els recorreguts intraurbans de manera il·limitada. 

 ACABAREM D’UNA VEGADA EL PROJECTE DEL NOU CEMENTIRI. 

 REGULAREM, MITJANÇANT UNA NOVA ORDENANÇA MUNICIPAL DE MOBILITAT, on s’inclogui una 
normativa d'ús de vies públiques als usuaris de bicicletes i vehicles de nova generació: patinets, 
patinets elèctrics, etc. 

 LLUITAREM PER MILLORAR LA CONNEXIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC entre els nuclis rurals (Corona, 
Buscastell, Forada i Sant Mateu) i Sant Antoni i Vila. 

 MILLORAREM LA NETEJA DEL MUNICIPI, implicant i conscienciant empreses i veïnat.   
 

 

 VOLEM DONAR SERVEI A LES PERSONES MÉS NECESSITADES i per això volem construir un Centre 
d’Acollida Municipal per a persones sense sostre, que passin una mala ratxa, que no puguin 
accedir temporalment a un lloguer o que hagin sofert un desnonament.  

 VOLEM PREMIAR ELS PROPIETARIS RESPONSABLES I SOLIDARIS, bonificant l’IBI per qui vulgui 
llogar la seva propietat tot l’any a un preu regulat per l’Ajuntament. 

 VOLEM SER UN MUNICIPI AMB EXCEL·LÈNCIA EN DESPESA SOCIAL, així que augmentarem les 
ràtios de despesa i de personal professional en Serveis Socials Essencials del nostre municipi fins 
cobrir, o fins i tot augmentar, la mitjana de l’Estat i prioritzarem tots els tràmits i gestions 
administratives per tal que mai quedi cap servei per cobrir. 

 IMPULSAREM NOVES FORMES D’ACCÉS A L’HABITATGE, treballant per donar espai constructiu a 
les cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús. 

 TRACTAREM DE DESENVOLUPAR UNA LLEI per tal que els propietaris dels pisos abandonats o 
edificis a mitja construcció hagin de mantenir-los en bones condicions. Si no ho fan, seran 
expropiats per adaptar-los a la xarxa d’acollida municipal i lloguer social. 

 

 VOLEM RECUPERAR ELS ESPAIS DE LA NOSTRA CULTURA I LLENGUA PRÒPIES D’EIVISSA, 
bonificant l’IBI als comerços i restaurants que retolin i facin les cartes en català. 

 VOLEM UN POBLE QUE POSI EL COR I L’ÀNIMA AMB ELS COMERÇOS DE TOTA LA VIDA, així que 
reconeixerem com Comerç Tradicional a les botigues i negocis amb més de 50 anys d'història, 
creant una línia de subvencions perquè sobrevisquin aquells negocis en perill econòmic. 
Potenciarem el mercat com a plataforma per la comercialització dels nostres productors, 
fomentant el consum de productes autòctons. 

 



 

 

 VOLEM UN MUNICIPI PIONER EN ENERGIES NETES i, amb l’objectiu de l’estalvi energètic, 
establirem l’obligatorietat d’incloure instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques a totes les 
noves promocions públiques i/o privades i renovacions o rehabilitacions d’immobles. 

 POTENCIAREM L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES instal·lant panells fotovoltaics a tots els sostres 
dels edificis públics fins convertir l’Ajuntament en autosuficient energèticament. Iniciarem estudis 
per tal de convertir residus (biomassa, llots de depuradora, fems, etc.) en energia. 

 IMPLANTAREM UN SISTEMA DE RECICLATGE basat en tres eixos: Recollida selectiva porta a porta 
als diferents barris, pobles i nucli urbà, instal·lació de sistemes de gratificació per a la recuperació 
d’envasos i bonificacions i premis per als comerços que més reciclen. 

 INSTAL·LAREM ZONES D’OMBRA AMB PLAQUES SOLARS als parcs infantils del municipi. 

 PORTAREM A TERME TALLERS I CURSOS DE FORMACIÓ EN SOSTENIBILITAT, tant a comerciants i 
professionals com a totes les etapes educatives als diferents centres de primària i secundària del 
municipi. 

 IMPULSAREM EL CANVI DEL PARC MÒBIL MUNICIPAL, substituint l’existent per vehicles amb 0 
emissions. 

 DESENVOLUPAREM UNA ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ SOSTENIBLE AL NUCLI URBÀ DE SANT 
ANTONI, limitant l’accés de vehicles contaminants, atenent a les característiques ambientals del 
vehicles i amb la creació de carrils bici. També impulsarem la posada en marxa d’un minibús 
circular al poble, gratuït per aquells que deixin el vehicle en els aparcaments exteriors existents i 
amb la creació de bons pàrquings dissuasoris. 

 INSTAL·LAREM PANELLS D’INFORMACIÓ DELS NIVELLS DE CONTAMINACIÓ AMBIENTAL del 
municipi i al·lèrgens. 

 MODERNITZAREM L’ENLLUMENAT PÚBLIC PER UN DE MÉS EFICIENT I ECOLÒGIC i amb menor 
contaminació lumínica cap a l'atmosfera. 

 RECLAMAREM PER A LA ZONA NORD MÉS PERSONAL D’EMERGÈNCIES I d'equipament a l'estiu per 
millorar el temps de resposta en cas d'un incendi.  

 Implantarem models de gestió sostenible de les platges, tant en la neteja com en l’adjudicació de 
les concessions. 

 VOLEM UN MUNICIPI PLENAMENT TRANSPARENT I PARTICIPATIU allunyat de qualsevol xarxa 
clientelar. 

 Es publicaran, anunciats prèviament a les xarxes socials, tots els acords de ple, així com les 
convocatòries d’ajuts, subvencions, licitacions i períodes d’exposició pública dels projectes. 

 El pressupost municipal serà plenament obert i accessible, amb detall de pagaments, factures, 
classificació per blocs d’inversió i desglossament per nuclis de població i descarregable per ser 
consultat amb tota facilitat. 

 Es destinarà un percentatge del 25% del total de les inversions del pressupost anual municipal per 
tal que es decideixi el seu destí mitjançant un procés participatiu entre tota la ciutadania major 
de 16 anys que vulgui voluntàriament participar, amb un sistema de fases (presentació, revisió, 
recolzament, avaluació, exposició pública i votació final) amb plenes garanties. 

 Es posarà en marxa un reglament de participació, per tal de garantir aquest dret entre la 
ciutadania, i es fomentarà aquesta participació. 

 Donarem suport i recursos als joves perquè gestionin els seus espais i estableixin les seues 
necessitats prioritàries. 

 AGILITZAREM I SIMPLIFICAREM ELS TRÀMITS ADMINISTRATIUS a l’ajuntament, per tal de reduir el 
temps de resposta envers el ciutadà. 

 

 

 



 

 

 

 

 PRIORITZAREM SEMPRE LA GESTIÓ PÚBLICA I DIRECTA DE TOTS ELS SERVEIS MUNICIPALS, com la 
gestió de residus o del subministrament d’aigua potable, entre d’altres. 

  DEMANAREM LA GESTIÓ PÚBLICA MUNICIPAL DEL PORT DE SANT ANTONI. 

 LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA COM A EIX DINAMITZADOR DE LA SOCIETAT ha de ser una 
prioritat, potenciant, ajudant i impulsant, des de l’Ajuntament, totes aquelles activitats 
econòmiques innovadores o tradicionals que suposin deslligar-se del monocultiu turístic, per la 
qual cosa destinarem els diners de promoció turística a totes aquestes iniciatives que ens 
enriquiran i ens enfortiran econòmicament i ens permetran preservar el paisatge tradicional com 
element patrimonial i generador de riquesa. 

 DISPOSAREM D’UNA LÍNIA D'AJUDES PELS EMPRESARIS DEL WEST END QUE VULGUIN CANVIAR 
DE TIPUS DE NEGOCI o readaptar-se per deixar de ser un problema pels residents de la zona. 

 DEMANAREM LA NO APLICACIÓ DE LA LLEI MONTORO en administracions amb deute Zero. 


