
 



 

 

 VOLEM ATURAR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC A SANT JOSEP 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 UNS POBLES ACCESIBLES PER A TOTHOM, així que eliminarem totes les barreres 
arquitectòniques i adequarem els carrers més amplis amb línies guia per a persones amb baixa 
visió. 

 Assegurarem el manteniment dels espais públics dels nuclis urbans. 

 Garantirem l’accés i l’obertura dels passos públics tradicionals a la costa. 

 Dotarem de zones verdes i espais per equipaments públics les àrees urbanes. 

 Crearem una gran zona verda pública entre Sant Jordi i Platja d’en Bossa. 

 Instal·larem un passeig integrat en l’entorn entre Port des Torrent i Sant Antoni.  

 Impedirem l’aparició de noves urbanitzacions. 

 Evitarem que s’urbanitzi el sòl rústic amb figures com els Assentaments en Medi Rural. 

 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. 

 Treballarem per donar espai constructiu a les cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús. 

 

 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 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. 

 Obrirem un centre cultural a Sant Jordi. 

 Acabarem el centre cultural de Cala de Bou i promourem la gestió centrada en les necessitats del 
barri. 

 Augmentarem la plantilla i els serveis que s’ofereixen des de les unitats de serveis socials 
municipals. 

 Convertirem en una prioritat l’educació, que ha de ser pública, de qualitat i integradora. 
Col·laborarem amb les escoles i instituts, augmentarem les beques i millorarem la formació 
d’adults. 

 Contribuirem a la cura i manteniment de la nostra llengua, les nostres manifestacions culturals i el 
nostre patrimoni. 



 

 

 VOLEM UN MUNICIPI PIONER EN ENERGIES NETES i, amb l’bjectiu de l’estalvi energètic, 
establirem l’obligatorietat d’incloure instal•lacions de plaques solars fotovoltaiques a totes les 
noves promocions públiques i privades i reformes 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. 

 Aconseguirem que l’aigua bona arribi a totes les cases del municipi. 

 Millorarem la xarxa de distribució d’aigua per arribar a tenir unes pèrdues mínimes. 

 Farem que es compleixi la normativa sobre soroll evitant les molèsties que pateixen els veïns. 

 Iniciarem el soterrament de totes les esteses aèries de dins el Parc Natural. 

 Elaborarem i implantarem plans per gestionar les àrees protegides del municipi. 

 Participarem en la millora de la gestió del Parc Natural de Ses Salines i de la Reserva Natural dels 
Illots de Ponent. 

 Ajudarem la gent del camp a mantenir les seues finques. 

 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. 

  

 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. 

 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. 


