


 

 VOLEM ATURAR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC A VILA, i per això impulsarem l’aprovació d’un Pla 
General d’Ordenació Urbana, per tal de donar prioritat a l’habitatge de protecció oficial i 
d’infraestructures i serveis essencials públics, així com a la renovació i rehabilitació d’immobles i 
barris per millorar en estalvi energètic. 

  VOLEM GARANTIR UN HABITATGE DIGNE PER A TOTHOM, així que demanarem al govern estatal 
que inclogui en la llei de lloguers urbans l’eina imprescindible que ens permeti regular els preus 
dels lloguers des de l’Ajuntament i establirem línies de subvencions especifiques per les rendes 
més baixes i pels joves. Vila no necessita més construccions per donar solució habitacional a tots 
els residents. Establirem una delimitació d'àrees per assegurar el dret de retracte i preus de 
referència, segons l’Art. 107 de la LUIB. Mantindrem la prohibició del lloguer turístic en tot el 
municipi i demanarem que s’incrementin les inspeccions. 

 VOLEM QUE ELS PROPIETARIS DE PISOS ELS POSIN AL MERCAT DE LLOGUER TOT L’ANY, així que 
portarem a terme un cens municipal de pisos buits i establirem un recàrrec en el pagament de 
l’impost sobre béns immobles (IBI) dels habitatges desocupats tot l’any i línies de subvencions 
perquè els propietaris pugin rehabilitar i adequar energèticament els immobles que es posin en 
lloguer regulat, volem promoure l’entrada en el mercat de lloguer d’aquests habitatges. 
Demanarem al Govern que converteixi l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) en una veritable 
oficina de l’habitatge, amb serveis de garantia i intermediació entre propietaris i llogaters. 

 VOLEM UNA CIUTAT ACCESSIBLE I PROPERA A LA GENT, així que proposarem un transport públic 
gratuït per als residents amb minibusos rotatoris per la ciutat i assegurarem l’aparcament al casc 
urbà només per als residents. Augmentarem el nombre d’aparcaments per bicicletes i 
implementarem carrils bici en totes les grans avingudes de la ciutat, així com la connexió 
mitjançant carril bici amb Cas Serres, Ca n’Escandell, Can Misses, Sant Jordi, Puig d’en Valls i 
Jesús. Millorarem la xarxa d’aparcaments dissuasius al voltant de la E-10 i els connectarem amb el 
centre amb minibusos. Ampliarem les zones de prioritat peatonal (zones a on el cotxe és 
secundari i no pot anar a més de 20 km/h, com la Marina o Dalt Vila), implementarem una 
limitació a 30 km/h en zones properes a escoles i peatonalitzarem zones de l'eixample vell de 
Vila. Continuarem impulsant els canvis de direcció de les entrades i sortides de la ciutat, per tal 
que no hi hagi carrers de doble sentit, prioritzant la seguretat vial dels nostres veïns.   

 VOLEM SER UN MUNICIPI AMB EXCEL·LÈNCIA EN DESPESA SOCIAL, així que volem declarar a tots 
els efectes com a serveis públics essencials de l'Ajuntament d’Eivissa els recursos que integren els 
Serveis Socials municipals. Respecte aquests serveis tindran la consideració d'essencial les 
categories i funcions que es consideren necessàries per a la seva prestació. Exigirem al govern de 
l’estat que derogui tots els articles de la llei d’estabilitat pressupostaria i altres lleis que estiguin 
implicades, que impedeixen que els Ajuntaments sanejats com el nostre puguin cobrir amb un 
criteri d'immediatesa las ràtios de personal i recursos en l'àrea de Serveis Socials, i que posi a 
l’abast de l’Ajuntament totes les eines necessàries perquè així sigui.  Dedicarem un mínim del 
12% del pressupost en inversions a l’àrea. 

 VOLEM AMPLIAR LA XARXA DE RECURSOS MUNICIPALS dedicats a la gent que està sense llar amb 
la posada en marxa del Servei d’Alta Exigència del Carrer Vicent Serra, la compra de pisos per la 
xarxa de pisos tutelats susceptibles de ser utilitzats també per a famílies i la creació d’un centre 
de baixa exigència per al municipi. 

 VOLEM QUE ELS NOSTRES MAJORS PUGUIN ENVELLIR A CASA SEVA, pel que augmentarem i 
millorarem el Servei d’Ajuda a Domicili amb més serveis i més personal per cobrir el 100% de la 
demanda.  



 

 VOLEM SER UN MUNICIPI SOLIDARI, per això augmentarem la dotació econòmica pel Fons Pitiús 
de Cooperació d’un 0’7% a un 1% del pressupost en inversions de l’Ajuntament. 

 VOLEM CANVIAR D’UN MODEL ASSISTENCIAL A UN MODEL PREVENTIU: de la beneficència a la 
justícia social: 
9.1. Mantenir el compromís en assegurar l’accés a la cobertura de necessitats bàsiques de totes 

les persones del municipi. 
9.2. Culminar el desenvolupament de la Xarxa d’Atenció a les persones i famílies en situació de 

sensellarisme. 
9.3. Prioritzar l’atenció cap els col·lectius de persones més vulnerables de la nostra ciutat, com 

són els menors d’edat (infants i adolescents), les persones i famílies en situació o risc 
d’exclusió social i les persones majors que viuen soles. 

9.4. Garantir que cap llar del municipi pateixi manca de subministre (llum, gas i aigua) per 
impossibilitat de fer front als rebuts. 

9.5. Continuar el desenvolupament del treball comunitari als barris amb indicadors més alts de 
vulnerabilitat. 

9.6. Desenvolupar projectes d’intervenció social que incorporin un canvi de model, de 
l’assistencialisme cap a models d’intervenció social preventius. 

9.7. Continuar establint mecanismes de participació social pels ciutadans del municipi dins l’acció 
social, com a eina de canvi i de recuperació dels valors comunitaris per a una ciutat més 
solidària i inclusiva. Potenciar la Mesa per la Convivència i ampliar-la a tot tipus de 
col·lectius 

9.8. Col·laborar activament amb el tercer sector (associacions, organitzacions i fundacions) com a 
col·laboradores en l’atenció a la ciutadania i com a un canal de participació dels ciutadans i 
ciutadanes del municipi. 

9.9. Desenvolupar la Xarxa de Serveis Socials al municipi reforçant els equips de serveis socials 
comunitaris bàsics i els equips de serveis socials específics per l’atenció cap els grups de 
població més vulnerables. 

9.10. Crear equips de carrer que facin atenció directa a on es trobin els sensesostre. 
9.11. Mantenir el compromís de treball conjunt amb la resta d’administracions, els altres 

municipis i les entitats del tercer sector per desenvolupar un treball en xarxa en relació a 
aquelles problemàtiques que cal treballar des d’una perspectiva insular. 

 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 en 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. 

 VOLEM UNA CIUTAT SENSE CONTAMINACIÓ, així que demanarem a l’autoritat competent que la 
central de GESA no utilitzi fuel oil com a combustible i que es comenci a plantejar canviar-la 
d'ubicació per traslladar-la a un lloc allunyat del centre de la ciutat. També farem complir la 
normativa relativa a la contaminació sonora i lumínica. 

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

 

 

 VOLEM RECUPERAR ELS ESPAIS PROPIS DE LA NOSTRA CULTURA I LLENGUA PRÒPIES D’EIVISSA, 

com a marc de la convivència intercultural i cohesió social, bonificant els comerços i restaurants 

que retolin i facin les cartes en català i promourem el seu ús prioritari a l’administració i en totes 

les publicacions i comunicacions públiques, assegurant que qualsevol ciutadana o ciutadà pugui 

ser atès en qualsevol moment en la nostra llengua. Tots els esdeveniments en els quals 



 

l’Ajuntament participi hauran d’estar al manco en català i sempre com a llengua prioritària. 

Demanarem la creació d’una oficina de drets lingüístics. 

 VOLEM RECUPERAR EL PATRIMONI DE LA NOSTRA CIUTAT PER A LA GENT, així que  derogarem 
l’ordenança que permet l’ús privatiu del patrimoni per esdeveniments. Només donarem permís a 
esdeveniments organitzats o en que participi l’Ajuntament i que no estiguin relacionats amb cap 
tipus de marca ni iniciativa comercial. El patrimoni és patrimoni de la gent. Posarem en valor Ses 
Feixes d’Eivissa. En col·laboració amb totes les administracions implicades, treballarem per la 
restauració dels béns patrimonials ja existents. Revisarem els plans especials de Dalt vila i Sa 
Penya/La Marina a l’efecte d’adaptar-los a les necessitats actuals i protegir-los de la gentrificació. 

 VOLEM UNA CIUTAT AMB COR I ÀNIMA ARTÍSTICA, pel que promourem, dinamitzarem i 
facilitarem l’activitat musical i artística per tal d’enriquir el teixit cultural del nostre municipi. 
Proposem establir regulacions que impulsin el sector de la música i les activitats artístiques al 
mateix temps que garanteixin el descans dels residents. Pel que fa a la música en directe en 
espais interiors, adaptarem la normativa per tal de facilitar l’activitat musical de petit format, 
sempre dins d’un marc de respecte al descans del veïnat. Habilitarem espais públics dins del 
municipi que permetin i regulin l'activitat musical i artística al carrer, mitjançant la cessió de 
llicències i que  serveixin també per dinamitzar les zones comercials. Al nou Palau de la Música 
volem obrir un estudi habilitat per a l’assaig gestionat per l’Associació de Músics d’Eivissa. 

 

 VOLEM QUE ELS NOSTRE JOVENT SIGUI EL FONAMENT DEL FUTUR DEL MUNICIPI, per això 
crearem i mantindrem un Observatori de la Joventut, per tal que els joves intercanviïn, debatin i 
planifiquin necessitats, interessos i un programa d’accions concretes dissenyat i impulsat per 
joves. Impulsarem la creació de fòrums de participació juvenil de caire transversal en diverses 
àrees: urbanisme, esport, art, cooperació al desenvolupament, voluntariat, entre d’altres. 
Obrirem espais de creació artística dins els diferents Centres Juvenils existents, on es 
desenvolupin activitats artístiques com pintura, música, creació audiovisual i teatre. Elaborarem 
pressupostos participatius com a marc bàsic de la participació ciutadana i els farem partícips. Ens 
comprometem a que el 25% de les inversions incloses en els pressupostos municipals siguin 
establertes per la ciutadania mitjançant els Fòrums de Participació i/o les eines de participació 
ciutadana en línia. 

 VOLEM UNA CIUTAT PER LA INFÀNCIA i, per fer efectius els drets dels infants, cal adoptar mesures 
per promoure la redistribució dels recursos destinats a infància, sobretot aquells relacionats amb 
l’augment de les inversions en educació i serveis públics. Cal reforçar els sistemes de prestacions 
familiars i per fill a càrrec en famílies en situació de pobresa, famílies monoparentals, nombroses, 
desocupades o en situacions sobrevingudes. 

 VOLEM POSAR EN MARXA  d’un pla municipal de lluita  contra la violència cap els infants en tots 
els nivells: 

 Reforçant el compromís de Vila com a Ciutat Amiga de la Infància. 

 Establint un marc d’acord institucional i instar a les administracions competents amb el 
rigorós compliment amb la legislació vigent i amb la protecció de la infància.  

 Posant en marxa programes comunitaris de promoció de la igualtat de gènere i la 
corresponsabilitat de les famílies, i promoure el treball en xarxa orientats a prevenir i 
combatre la violència com un problema de tota la comunitat. 

 Aplicació de mesures concretes contra la homofòbia i la promoció de la diversitat sexual 
(col·lectiu molt sensible de patir situacions de violència). 

 VOLEM ENFORTIR LES MESURES encaminades a prevenir i combatre la incidència de l’abús de 
substàncies additives, incloent la restricció d’autoritzacions per a l’obertura de sales de joc. 
Posarem en marxa un pla municipal per garantir la salut i el benestar dels infants, en especial 
atenció als infants amb discapacitat, amb problemes de salut mental, col·lectius de risc i creació 
d’una comissió d’infància amb tots els agents socials implicats. 

 
 
 
 



 

 VOLEM UNA CIUTAT FEMINISTA, JUSTA I SOLIDARIA, així que aplicarem polítiques feministes 
d’igualtat de gènere i de respecte i visibilització del col·lectiu LGTBIQ destinades a evitar 
qualsevol discriminació. Fomentarem l’ús del llenguatge inclusiu en l’àmbit documental de les 
administracions. Implantarem plans de sensibilització i campanyes amb caràcter periòdic i 
permanent, per tal de conscienciar i eliminar prejudicis i estereotips de gènere. 

 VOLEM UNA CIUTAT IGUALITÀRIA. Impulsarem plans d’igualtat i auditories de gènere als espais 
d’oci i laborals, públics i privats, per tal d’estendre la pràctica feminista a tots els àmbits de la 
societat. Proposarem a la resta de formacions polítiques un consens per fer els canvis del 
nomenclàtor que siguin adients per tal de compensar la infra-representació de les dones. 

 

 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. 

 VOLEM UNA CIUTAT QUE POSI EL COR I L’ÀNIMA AMB ELS COMERÇOS DE TOTA LA VIDA, així que 
reconeixerem com Comerç Tradicional les botigues i negocis amb més de 50 anys d'història, 
creant una línia de subvencions perquè sobrevisquin aquells negocis en perill econòmic. 

 VOLEM LA GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS MUNICIPALS, així que promourem la creació d’una 
empresa pública per portar la gestió de l’aigua i que sigui susceptible d'assolir més competències 
quan siguin necessàries. 

 VOLEM DONAR ACCÉS A LES CONTRACTACIONS PÚBLIQUES ALS COL·LECTIUS MÉS DESFAVORITS, 
pel que facilitarem la contractació amb Centres Especials d’Ocupació i implementarem més 
clàusules socials en els contractes públics. 

 

 VOLEM UNA SOCIETAT PARTICIPATIVA. El pressupost municipal serà plenament obert i accessible, 
amb detall de pagaments, factures, classificació per blocs d’inversió, desglossament per nuclis 
urbans i descarregable per ser consultat amb tota facilitat. S’establirà un percentatge del 25% del 
total del pressupost municipal perquè es decideixi participativament 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. 

 VOLEM UN MUNICIPI AMB LES FINESTRES OBERTES. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


