
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 Treballarem per un gran pacte educatiu que garanteixi un ensenyament públic, de qualitat, 
inclusiu i en la llengua pròpia d’Eivissa. 

 Exigim que es garanteixi com a mínim un percentatge del PIB destinat a educació equivalent a la 
mitjana de la Unió Europea i que s’acosti progressivament a la proposta de la UNESCO, que és del 
8%. 

 Fomentarem la participació democràtica de tots els sectors implicats en l’àmbit educatiu: 
docents, famílies, administració, tercer sector (per a l’oferta educativa / esportiva) i sector 
productiu. 

 Potenciarem els Consells escolars municipals i insulars per a que esdevinguin veritables òrgans de 
representació de tota la comunitat educativa i per a que intervinguin en la definició de les 
polítiques educatives municipals: amb la capacitat per valorar la situació, fer propostes de 
millora, planificar infraestructures i organitzar activitats per a la ciutadania. 

 Revisarem el pla d’usos de Sa Coma i l’aplicarem. Volem recuperar l’espai i aprofitar-lo per crear 
un veritable campus formatiu i una zona de serveis públics ben comunicada.  

 Impulsarem la creació d’una Escola Insular Professional per la Sostenibilitat, amb la inclusió 
d’escoles d’oficis tradicionals, gastronomia local, energies renovables, agricultura ecològica, 
gestió d’aigua, rehabilitació d’habitatges, cura i poda forestal, jardineria sostenible, 
permacultura, etc. 

 Impulsarem la gratuïtat de l’educació 0-3 anys. 

 Impulsarem la construcció d’escoletes públiques gratuïtes per a tots els infants a tota Eivissa. 

 Impulsarem un pla urgent d’infraestructures educatives, per posar solució a les greus mancances 
que pateix Eivissa en aquest aspecte. Aquest pla ha de servir per accelerar els projectes ja iniciats 
i projectar nous centres i noves reformes en aquells que ho necessitin.  

 Treballarem per la contractació de més docents als centres i per la davallada de la ràtio d’alumnat 
per docent.  

 Impulsarem la contractació de més personal no docent als centres educatius, especialment 
personal administratiu als centres d’infantil i primària, per tal que el professorat pugui dedicar-se 
a tasques pedagògiques.    

 Aprofundirem en la innovació educativa i la formació permanent del professorat, millorant el 
coneixement i la connexió entre els centres i els docents i creant nous programes de formació i 
d’innovació.  

 Apostarem clarament per la inclusió educativa, creant centres inclusius arquitectònicament i 
dotats del personal amb la formació adequada que sigui necessari per atendre totes les 
necessitats de l’alumnat.  

 Afavorirem que els centres educatius esdevinguin veritables espais comunitaris vertebradors del 
barri o poble on s’ubiquen, dotant de personal i d’activitat perquè puguin estar oberts també a la 
tarda. 

 Elaborarem un pla per reduir l’abandonament prematur dels estudis, pal·liant l’atracció que 
exerceix el monocultiu turístic com a model econòmic sobre molts joves i que els empeny a deixar 
de banda l’educació reglada abans d’hora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Participarem en les polítiques d’integració social i cultural per tal de reforçar la nostra identitat i 
les nostres manifestacions lingüístiques i culturals. 

 Concedirem ajudes al finançament d’associacions i particulars que fomentin tant la conservació 
de béns culturals de caràcter material i immaterial (patrimoni, cultura popular, ball pagès, música 
autòctona) així com la seva difusió. 

 Impulsarem els continguts de música i instruments tradicionals dins els plans d’estudis del 
Conservatori. 

 Proposem el desenvolupament d’un PLA INTEGRAL CULTURAL INSULAR basat en tres pilars 
fonamentals: 
4.1. Participació i la iniciativa ciutadana 

4.1.1. Promovem un model cultural de gestió comunitària en què les comunitats locals 
s’impliquin en la producció i gestió de continguts. Obrirem espais de gestió comunitària 
en interlocució amb les administracions i que es desenvolupin a partir d’un 
reconeixement legal i d’una cessió de recursos. 

4.1.2. Impulsarem processos innovadors en l’àmbit de participació cultural, projectes de co-
disseny i de co-producció, i polítiques culturals de gestió col·lectiva i horitzontal. 

4.1.3. Crearem i facilitarem recursos útils per la comunitat, com espais i infraestructures 
públiques. Programarem activitats en les instal·lacions municipals i al carrer i 
facilitarem material, tècnics, assessorament i formació. 

4.1.4. Donarem ús a les instal·lacions educatives i als seus equipaments esportius fora de 
l’horari lectiu, així com als espais públics (carrers, places, etc.), per obrir-los a la 
realització d’activitats lúdiques. Volem recuperar aquests espais per afavorir una major 
implicació i identificació de la joventut amb la comunitat. 

4.1.5. Donarem suport i impuls a processos ja vius en el territori, generant noves centralitats i 
afavorint la diversitat. 

4.2. Cultura lliure i espais I+D 
4.2.1. Traurem profit a les TIC per promoure un model de cultura lliure, basada en una lògica 

de circulació oberta dels béns culturals. 
4.2.2. Impulsarem que les activitats culturals i formatives (xerrades, tallers, formacions…) que 

s’organitzen en illes diferents amb finançament públic puguin ser compartides gràcies a 
un servei en streaming. 

4.2.3. Digitalitzarem els projectes i fomentarem la reutilització dels materials fent-ne difusió 
en codi obert. 

4.2.4. Afavorirem l’ús de llicències lliures en la producció cultural finançada per 
l’administració. 

4.2.5. Crearem espais I+D que ens permetin analitzar a temps real projectes impulsats per 
l’administració, cercant indicadors per l’avaluació de l’impacte i de la bona gestió 
d’aquests projectes. 

4.3. Modernització i democratització i agilització de les polítiques de subvenció, tractant d’evitar 
les xarxes clientelars. 

4.3.1. Impulsarem una política de subvencions, convenis i licitacions que promogui l’equilibri 
en la distribució de recursos culturals i la descentralització territorial. 

4.3.2. Amb una regulació publico-comunitària, estudiarem com reconèixer d’una manera 
estable espais o projectes publico-comunitaris per tal de donar-los institucionalitat. 

4.3.3. Incorporarem criteris ètics i socials en la contractació pública, en la línia de la 
democratització de la cultura. Volem afavorir projectes en el marc de l’economia social 
i solidària, d’entitats sense afany de lucre i de la cultura lliure. 

4.3.4. Potenciarem la comunicació institucional per visibilitzar tota l’activitat del teixit 
cultural. 



 

 

 Dinamitzarem i facilitarem l’activitat musical i artística per tal d’enriquir el teixit cultural dels 
nostres municipis. Proposem establir regulacions que impulsin el sector de la música i les 
activitats artístiques al mateix temps que garanteixin el descans dels residents: 
5.1. En relació a la música en directe en espais exteriors, establirem una normativa que reguli els 

dies, horaris i durada dels concerts, adaptada a les particularitats de cada municipi i basant-
nos en l’Ordenança de Remor i Vibracions modificada recentment a Sant Josep. Ja que la 
música en directe en espais exteriors representa més del 80% dels concerts que s’ofereixen a 
Eivissa, volem establir un marc jurídic que atorgui pautes i seguretat a totes les parts 
implicades: 

 als establiments, per tal que puguin programar concerts de música en directe 

 als músics, per tal que puguin desenvolupar la seva activitat 

 als veïns, amb la certesa que el seu descans serà respectat 

 als ajuntaments, que mantindran control sobre les activitats desenvolupades en el seu 
municipi. 

5.2. Pel que fa a la música en directe en espais interiors, adaptarem la normativa per establir la 
categoria d’Espais de Cultura Viva, per tal de facilitar l’activitat musical de petit format, 
sempre dins d’un marc de respecte al descans del veïnat. 

5.3. Oferirem espais d’assaig, gestionats pel col·lectiu de l’Associació de Músics mitjançant un 
conveni amb l’administració que en promogui un ús eficaç i organitzat, a l’abast de tots els 
músics de l’illa i que asseguri el bon aprofitament dels diners públics. 

5.4. Al nou Palau de la Música volem obrir un estudi habilitat per a l’assaig gestionat per 
l’Associació de Músics. 

5.5. Habilitarem espais públics dins dels municipis que permetin i regulin l'activitat musical i 
artística al carrer, mitjançant la cessió de llicències. 

 Impulsarem la producció audiovisual a l'illa, donant suport als creadors locals i millorant les 
condicions per portar a terme aquesta activitat. 

 Augmentarem els recursos de la Ibiza Film Office amb l'objectiu de: 

 Crear un directori de creadors i de serveis locals. 

 Promocionar les produccions locals fora de l'illa. 

 Fer un catàleg de les produccions fetes a Eivissa. 

 Promocionar l'illa com a escenari per a produccions. 

 Impulsarem una normativa de rodatges específica i uniforme als diferents municipis per facilitar 
les produccions. 

 Donarem suport a les produccions locals, especialment a aquelles amb temàtiques d'interès 
general, amb l'obertura d'una línia de subvencions específica. 

 Afavorirem la programació de produccions que es troben fora del circuit comercial, i especialment 
aquelles de temàtica social. 

 Impulsarem una ràdio pública que doni espai a propostes de programació comunitària i oberta a 
la producció de continguts per part de la ciutadania, promocionant la cultura i la llengua pròpies 
d’Eivissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Defensem la llengua catalana i volem contribuir al manteniment de les nostres manifestacions 
lingüístiques i culturals pròpies. 

 Avaluarem els dèficits en l’ús de la llengua, per promoure polítiques lingüístiques concretes que 
facin avançar l’ús normalitzat de la llengua catalana en els àmbits on aquest procés sigui més 
feble i que animin la ciutadania a adreçar-se en català a les persones nouvingudes.  

 Exigim el compliment de la Llei de Normalització Lingüística, també per part de l’Administració de 
l’Estat (Justícia, Forces de Seguretat). Volem que el català sigui una eina de vertebració del 
territori amb un espai comú dintre de la Unió Europea i que es reconegui la seva unitat. 

 Assegurarem el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionarem 
els servidors públics que la vulnerin. 

 Inclourem clàusules socials lingüístiques en la normativa interna de contractació pública. 

 Establirem assessors lingüístics en els diferents municipis en funció del nombre d’habitants i 
assessors especials per treballar amb població immigrada a partir del 20% de ciutadans immigrats 
al municipi en qüestió. 

 Prioritzarem l’ús del català en les activitats organitzades per i en suport de les institucions. 

 Adjudicarem subvencions a la premsa i publicacions que tinguin com a mínim un 60% escrit en 
català.  

 Exigim que els ajuts públics a la programació cultural incloguin el requisit mínim d’un 50% de la 
proposta en català per accedir a aquestes subvencions. 

 Incentivarem la retolació en llengua catalana al comerç i fomentarem el consum de productes 
etiquetats en llengua catalana. 

 

 

 Realitzarem campanyes de coneixement, catalogació i conservació del nostre patrimoni cultural i 
arqueològic i el posarem en valor. Prestarem especial atenció a aquells béns ja catalogats com a 
patrimoni que es trobin en perill de desaparèixer per la desatenció o la mala gestió al llarg del 
temps. 

 Transformarem el consorci Patrimoni Mundial de la Humanitat en una Agència del Patrimoni 
Mundial de les Pitiüses amb poder executiu en la gestió dels béns protegits per la UNESCO donant 
veu a totes les institucions, Ajuntaments de Vila i de Sant Josep, Consell de Formentera i Govern 
central i amb una dotació econòmica adequada per part de l’Estat per al manteniment i posada 
en valor dels béns de la seva titularitat. 

 Posarem en valor Ses Feixes d’Eivissa. En col·laboració amb totes les administracions implicades, 
treballarem per la restauració dels béns patrimonials ja existents, per la creació d’un centre 
d’interpretació i per la seva transformació en un parc agrícola-cultural, on posarem els terrenys a 
disposició del públic per la seva explotació agrícola de caire públic (com horts urbans). Iniciarem 
els tràmits per la seva inclusió com a bé dins del Patrimoni de la Humanitat i aprovarem el Pla 
Especial de Ses Feixes. 

 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. 

 Impulsarem la finalització de les obres del parador del castell d’Eivissa. 

 Impulsarem un programa d’estudi, restauració i posada en valor de les torres defensives 
costaneres. 

 Impulsarem la catalogació de camins públics, tant a nivell municipal com a nivell insular, 
garantint-ne la conservació i evitant les privatitzacions. 



 

 

 Demanarem el retorn del patrimoni propi de les Illes, com l’estàtua de la deessa Tanit, així com la 
recuperació dels fons documentals disseminats en arxius de l’Estat. 

 Garantirem el compliment de les normes estètiques i d’adaptació a l’ambient vigents a tots els 
tipus de sòl, per tal d’harmonitzar la tipologia constructiva a la pròpia de l’illa de Eivissa, i no 
perdre la identitat paisatgística del nostre camp ni dels nostres pobles. 

 Fomentarem el manteniment dels elements etnològics propis de cada finca. 
 

 

 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 a cada municipi de fòrums de participació juvenil de caire transversal en 
diverses àrees: urbanisme, esport, art, cooperació al desenvolupament, voluntariat, entre 
d’altres. 

 Afavorirem la participació dels joves en les cooperatives (d’habitatge en cessió d’ús, de consum i 
de treball). 

 Treballarem conjuntament amb les entitats juvenils per restablir el Consell de la Joventut 

d’Eivissa i dotar-lo de pressupost i personal propi. 

 Establirem un Casal de Joves gestionat pel Consell de joves. 
 

 Crearem un espai en constant comunicació amb els joves per poder donar-los una opció d’oci sa i 
lligat als corrents artístics que ells prefereixin. No oblidem que no hi ha ningú millor que ells per 
saber què els agrada i què volen, s’han de divertir al seu gust, no al dels adults. 

 Obrirem espais de creació artística dins els diferents Centres Juvenils existents, on es 
desenvolupin activitats artístiques com pintura, música, creació audiovisual i teatre. 

 Promourem iniciatives saludables lligades a l’oci. 

 Fomentarem trobades juvenils entre diversos municipis, així com també realitzarem intercanvis 
de convivència amb joves d’altres illes. 

 Crearem un espai virtual per trobar informació sobre activitats culturals, esportives i lúdiques i 
per realitzar propostes. 

 

 Augmentarem les beques d’estudis per l’alumnat que continua els seus estudis fora d’Eivissa. 

 Implantarem polítiques de formació i ocupació per joves. 

 Fomentarem pràctiques feministes i ecologistes com un eix transversal i quotidià. 

 Crearem un espai d’assessorament psico-afectiu atès per professionals qualificats. 

 Implantarem programes d’apoderament personal des de les emocions i l’assertivitat.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 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, prevenir conductes de violència 
masclista i fomentar una imatge positiva de les dones. 

 Promourem noves masculinitats, mitjançant l’organització de diverses iniciatives de 
conscienciació. 

 Estendrem el programa educatiu “Educant en Justícia Igualitària”, com una eina d’educació 
transformativa des de la justícia, mitjançant l’acostament dels joves als jutjats. 

 Impartirem una formació obligatòria i específica en perspectiva de gènere i per la no 
discriminació a tots els professionals que intervinguin en el procés educatiu. 

 Defensem la igualtat en la revisió dels plans i programes d’estudis per tal que incloguin com a 
referents formatius les dones rellevants de la història, les arts, la ciència i la filosofia. 

 Demanem la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial i de la Llei de Demarcació i Planta 
per tal d’incrementar el nombre de jutjats exclusius en matèria de Violència contra la Dona. 
Exigim que la competència s’estengui a tots els delictes masclistes (i no només als comesos en 
l’àmbit de la parella), garantint que es realitzi un tractament individualitzat i profund en cada cas. 

 En col·laboració amb tots els departaments, i especialment amb Habitatge, proveirem de mitjans 
per a l’adquisició de pisos d’acollida per ajudar aquelles dones i els seus fills que siguin víctimes 
de violència masclista i que ho necessitin. 

 Dotarem l’Àrea de Salut de personal i mitjans per atendre els casos de violència masclista de 
manera personalitzada i no com un cas mèdic més, incorporant professionals de la medicina i 
l'atenció sanitària (metges, psicòlegs, etc.) especialitzats en violència sexista 

 Demanem que s’inclogui el diagnòstic i tractament de les persones transsexuals en el sistema 
públic sanitari. 

 Implantarem un protocol de tracte, intervenció educativa i suport per a les persones menors i 
majors transsexuals i intersexuals. 

 Reconeixerem en totes les institucions i estaments públics la diversitat sexual i familiar. 

 Desenvoluparem un estudi específic de memòria històrica de la lluita del moviment LGTBIQ a 
Eivissa. 

 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. 

 Equipararem els drets de custodia i tutela a totes les formes de convivència familiar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Declararem els Serveis Socials com a Serveis Essencials per tal d’ampliar-ne la dotació de mitjans 
personals i materials i per defensar l’estat del benestar. 

 Exigirem al govern de l’estat que derogui tots els articles de la llei d’estabilitat pressupostària, i 
d’altres lleis que estiguin implicades, que impedeixen que les administracions sanejades 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 les administracions totes les eines necessàries perquè així sigui. 

 Dedicarem el 12% del pressupost en inversions a Serveis Socials. 

 Mantindrem el compromís en assegurar l’accés a la cobertura de necessitats bàsiques a totes les 
persones de l’illa. 

 Culminarem el desenvolupament de la Xarxa d’Atenció a les persones i famílies en situació de 
sensellarisme. 

 Prioritzarem l’atenció cap als col·lectius de persones més vulnerables de la nostre 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. 

 Garantirem que cap llar de cap municipi pateixi manca de subministrament (llum, gas i aigua) per 
impossibilitat de fer-se càrrec dels rebuts. 

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

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

 Continuarem establint mecanismes de participació social pels ciutadans de tots els municipis 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 

 Col·laborarem 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 dels municipis. 

 Desenvoluparem la Xarxa de Serveis Socials a tots els municipis 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. 

 Crearem equips de carrer que facin atenció directa a on es trobin els sensesostre. 

 Mantindrem 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 per aquelles problemàtiques 
que cal treballar des d’una perspectiva insular. 

 Exigirem la recuperació de les prestacions socials perdudes els darrers anys, les augmentarem i 
treballarem amb les associacions del món sociosanitari per tal de garantir totes les cobertures a 
qui les necessita. 

 Posarem en marxa un projecte d’emancipació per a persones amb diversitat funcional i els 
reservarem un percentatge de pisos tutelats per tal d’aconseguir la plena integració d’aquest 
col·lectiu en la societat, amb la màxima qualitat de vida i dignitat possibles. 

 Promourem la creació d'espais per persones en situació d'exclusió severa -baixa exigència- a tots 
els municipis. 

 Implementarem la construcció de centres d'alta exigència a tots els municipis, complementant-los 
amb una xarxa de pisos tutelats que puguin ser adequats per famílies. 

 Impulsarem la creació d’un PLA D’OCUPACIÓ centrat en disminuir l’atur, especialment el juvenil, i 
en evitar la contínua precarització dels llocs de treball. Així mateix, donarem suport als programes 
ja existents per combatre l’atur juvenil i de llarga durada. 

 Oferirem descomptes en l’ús dels serveis municipals no essencials a les persones en situacions de 
necessitat per tal de facilitar-ne el seu accés. 

 Des del Consell aprovarem un pla de pagaments en què es donarà prioritat a col·lectius, entitats i 
proveïdors d’àmbit assistencial. 



 

 

 Augmentarem el Servei d'Atenció a Domicili, ampliant-lo també a les zones rurals, augmentant la 
dotació de personal i implementant nous serveis. 

 Augmentarem l’aportació al Fons de Cooperació al Desenvolupament fins l’1% del pressupost 
d’inversions a totes les institucions. 
 

 

 Reformarem la Llei d’Habitatge de manera que habiliti els ajuntaments per a regular el preu del 
lloguer i que el converteixi en una eina eficaç per aturar l’escalada de preus. 

 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, per tal de promoure l’entrada en 
el mercat de lloguer d’aquests habitatges. 

 Convertirem l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) en una veritable oficina de l’habitatge, amb 
serveis de garantia i intermediació entre propietaris i llogaters. 

 Instarem a canviar la Llei del Sòl per tal de garantir que com a mínim el 25% dels habitatges de 
cada promoció privada, de nova construcció o de rehabilitació integral es destinin al lloguer 
social, sense prejudici de les regulacions addicionals establertes a la reforma del PTI i PGOUs. 

 Promourem formes de tinença alternatives al lloguer i la compra, com són les cooperatives en 
cessió d’ús, que tan bons resultats estan donant en altres municipis. 

 Promourem ajudes a la rehabilitació i a la millora de la eficiència energètica dels edificis. 

 Promourem linees d'ajudes per lloguer tant per a joves com per families amb rendas baixes i/o 
monoparentals. 

 

 

 Defensem la radicalitat democràtica, amb la qual volem augmentar la participació ciutadana i 
garantir el dret a decidir de la ciutadania, especialment sobre el seu propi futur. 

 Volem una democràcia sense súbdits, on no hi hagi monarquia sinó República. 

 Establirem reglaments de participació ciutadana a totes les institucions i promourem la posada en 
marxa dels Fòrums de Participació Ciutadana. Exigim el compliment de les directives europees 
sobre transparència i bon govern i dels principis aprovats per la Llei 19/2013 espanyola sobre 
transparència. 

 Farem les dades accessibles al conjunt de la ciutadania. Permetrem l’accés no discriminatori i 
sense registres als pressupostos i liquidacions detallades i en facilitarem la consulta en format 
digital de lliure llicència. 

 Elaborarem pressupostos participatius com a marc bàsic de la participació ciutadana. 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. 

 Posarem en marxa un servei insular de comunicació amb la ciutadania, amb una plataforma 
multisistema gratuïta (telèfon gratuït, adreça electrònica, web i aplicació en línia) per vehicular 
consultes, suggeriments i denúncies d’activitats il·legals. 

 Desenvoluparem un pla de mitjans de comunicació en totes les institucions, com el que hem 
instaurat a Vila, mitjançant el qual planificarem la inversió en publicitat i definirem les prioritats 
basant-nos en indicadors objectius i en la manera en què es gestionaran els diners públics, per 
evitar clientelismes. 

 
 
 



 

 

 Demandarem una Policia pròpia per a Balears, l’única manera d’aconseguir un cos democràtic i 
respectuós amb la llengua i cultura pròpies i amb voluntat de servei al poble. 

 Crearem un observatori de la seguretat municipal amb l’objectiu d’establir un sistema d’eficiència 
real i de caràcter efectiu i que s’encarregui, entre d’altres, de l’anàlisi de dades obtingudes en els 
diferents cossos de seguretat local, de la realització d’enquestes de victimització i de la percepció 
de la inseguretat o satisfacció. 

 Convertirem la transparència en l’eix vertebrador de les polítiques públiques de seguretat 
municipal. 

 Inclourem un PLA DE FORMACIÓ POLICIAL ANUAL amb la incorporació d’un model plural on 
universitat, institucions judicials i Ministeri Fiscal (junt amb altres administracions) configurin un 
equip docent de qualitat i a l’altura de les noves problemàtiques existents. 

 Inclourem unitats de mediació i de policia comunitària a les plantilles com a nucli essencial i en 
contacte directe amb la ciutadania. Per això, farem reunions mensuals a cada barri per analitzar 
les diferents situacions, detectar les necessitats i realitzar una anàlisi dels resultats. 

 Crearem els consells de barri per tal de fer una detecció directa de les preocupacions que seran 
traslladades a les Juntes Locals de Seguretat. 

 Incrementarem els nivells de percepció de la seguretat. Per això, orientarem la reestructuració de 
les plantilles policials a les necessitats detectades a cada barri. 

 Millorarem les condicions dels funcionaris públics, de manera que s’utilitzin els sistemes 
d’organització de les plantilles i s’hi incorporin mesures que millorin el temps de descans del 
personal, atès que s’ha detectat una gran falta de recursos humans. 

 Instaurarem un PLA D’INCORPORACIÓ D’EFECTIUS MUNICIPALS a curt, mig i llarg termini, tenint 
en compte que som un destí turístic de primer nivell i que la seguretat ha de ser incrementada, 
especialment en determinades èpoques de l’any. 

  
 

 

 Demanem per a les Illes Balears l’estatus de territori especial i l’aplicació de la normativa 
específica de la Unió Europea. 

 Reivindiquem un Règim Econòmic Especial que doti la comunitat autònoma de les Balears d’uns 
1.200 milions d’euros extra, en atenció a la compensació interterritorial. 

 Exigim la recepció d’aproximadament uns 1.000 milions d’euros de la compensació pel dèficit 
històric de l’arxipèlag que es va acordar legalment. 

 Reclamem una disminució de la despesa militar i més inversió per treballar per la pau i la 
solidaritat arreu del món. 

 Atorgarem més competències al Consell d’Eivissa, entre elles les de gestió de tot el cicle d’aigua, i 
les dotarem econòmicament de manera adequada. 

 Convertirem el Consell en una entitat coordinadora en tots aquells temes que puguin tenir un 
abast supramunicipal, com són la gestió de residus, l’ordenació del territori, la catalogació i 
conservació del patrimoni, la seguretat, els esports, etc. 

 Ens oposarem a qualsevol intent d’intervenció o limitació de les competències autonòmiques per 
part de l’Estat, i serem sempre partidaris del principi de subsidiarietat. 

 Promourem la mancomunació i la visió a llarg termini com a eines per reduir la despesa i per 
millorar els serveis municipals i insulars de tota l’illa, aprofitant l’estructura geogràfica d’Eivissa. 



 

 

 Fomentarem en tots els municipis de l’illa i de manera gradual la remunicipalització de la gestió 
pública de l’aigua. 

 Reclamem per Eivissa la gestió d’infraestructures clau, com els ports i aeroports, per convertir-los 
en una eina vertebradora del territori insular i també per garantir un flux de visitants adequat i 
sostenible. 

 

 Afegirem impostos i taxes amb el principi de progressivitat fiscal. 

 Reivindicarem un concert econòmic solidari amb l’Estat, per tal de poder disposar dels nostres 
propis recursos i contribuir a la solidaritat interterritorial sense patir el greu espoli fiscal a què 
estan sotmeses les Illes Balears en l’actualitat. 

 Oferirem bonificacions, exempcions o facilitats fiscals per les persones que més ho necessitin, 
com aturats de llarga durada, persones grans amb pensions reduïdes, joves en situació de 
precarietat laboral, famílies monoparentals, persones amb pocs recursos econòmics o amb 
diversitat funcional. I promourem el pagament fraccionat dels impostos municipals. 

 Exigim a l’Estat l’augment de la dotació d’inspectors de treball i de seguretat social per a la 
prevenció de riscos laborals, per a combatre la sinistralitat laboral i lluitar contra l’ocupació 
irregular i el frau a la Seguretat Social. 
 

 Quant a l’adjudicació de contractes públics, seguirem criteris ambientals i socials, a banda dels 
econòmics, en els quals es doni preferència (en cas d’empat en l’oferta econòmica) als licitadors 
amb més d’un 2% de treballadors amb diversitat funcional o en risc d’exclusió social. 

 Impulsarem beneficis fiscals per empreses arrelades al territori, que treballin a favor de la inclusió 
social, respectin el medi ambient, cerquin la paritat de gènere i reparteixin els beneficis entre els 
seus treballadors. 

 Impulsarem la contractació de las empreses especials d'ocupació per impulsar la inclusió en el 
mercat laboral de les persones amb diversitat funcional. 

 Donarem especial suport a les petites entitats econòmiques generadores d'ocupació: 
autoocupació, autònoms, emprenedors i PIMES. 

 Impulsarem programes específics d'acompanyament de noves iniciatives socioeconòmiques que 
generin ocupació digna i sostenible. 

 Establirem mesures de suport al comerç de proximitat. 

 Proporcionarem eines de suport a l'economia social i solidària: 

 Afavorint la contractació pública d'aquest tipus d'empreses. 

 Dissenyant una fiscalitat favorable. 

 Creant un servei d'acompanyament, assessoria i formació. 

 Creant una línia de finançament específic. 

 Fomentarem l'ús d'espais buits pel desenvolupament de projectes socials i productius en règim de 
cooperatives o projectes d'autoocupació. 

 Prioritzarem l'ús a l'administració de la banca ètica i cooperativa. 

 Donarem suport al comerç just. 

 Impulsar grups de consum de productes agroecològics i de proximitat. 

 Impulsarem iniciatives de Bancs de Temps. 

 Facilitarem una línia de pagaments avançats al teixit associatiu de l’àmbit sociosanitari, per 
accedir a un pagament avançat de les subvencions de les institucions públiques insulars, amb 
l’aval d’ISBA SGR. 

 Prioritzarem la publicació de les convocatòries de subvencions i la signatura dels convenis el 
primer trimestre de cada any. 

 
 
 
 



 

 

 

 Modificarem el pla territorial insular (PTI) per tal que sigui una veritable eina de protecció dels 
valors naturals i de gestió del paisatge, que eviti noves urbanitzacions o infraestructures 
agressives com els camps de golf o els ports esportius. 

 Impulsarem al Parlament de les Illes Balears una nova Llei del Sòl basada en criteris de 
conservació del territori i el paisatge i en evitar l’especulació, segons dictamen de l’estudi de 
capacitat d’acollida. Incorporarem a la nova Llei del Sòl tota la normativa urbanística i de gestió 
del territori actualment dispersa per tal d’aclarir i simplificar el marc normatiu, evitant així que la 
confusió pugui afavorir l’especulació. 

 Incentivarem la conservació del paisatge rural amb convenis bilaterals entre l’administració i 
propietat. 

 Traspassarem la gestió dels espais protegits: litoral, massa forestal, biodiversitat i parcs naturals, 
del Govern Balear als Consells Insulars. 

 Incorporació de mecanismes de governança dels espais protegits, promovent la creació i gestió 
eficaç dels PORN i PROUG. 

 Crearem el Cos d’Agents de Medi Ambient de les Illes Balears. 

 Lluitarem decididament contra qualsevol agressió que amenaci el nostre territori, com són les 
prospeccions petrolíferes o els nous ports esportius. 

 Realitzarem un estudi de la capacitat d’acollida d’Eivissa per tal de delimitar el sostre de població 
de l’illa i poder prendre decisions coherents i objectives per al desenvolupament sostenible 
d’Eivissa. 

 Implantarem un pla insular de control de les espècies invasores animals i vegetals que posen en 
perill les espècies autòctones. 

 Posarem en marxa un Pla d’ordenació del litoral amb una planificació marítima eficient i 
sostenible de tal forma que la gestió del litoral es faci atenent a les necessitats sostenibles de 
cada municipi. 

 Promourem una Llei de Protecció del Medi Marí a les Illes Balears, amb un increment en els 
mecanismes d’eficiència i eficàcia a les normatives sectorials ja aprovades. 

 Dins del cos d’agents de Medi Ambient es crearà una unitat especifica de vigilància de les aigües 
litorals. 

 Revisarem la política de concessions que la demarcació de costes fa de la nostra illa. 

 Millorarem el servei del cos de bombers mitjançant la modernització de les instal·lacions, 
l’ampliació dels efectius, l’obertura de subestacions i la realització de més feines de prevenció. 

 Posarem en marxa un pla de neteja forestal, per que, en un futur, les restes de poda forestal 
puguin abastir la futura planta de biomassa de Ca Na Putxa. 

 Vigilarem l’aplicació estricta de la llei en matèria de restauració de les pedreres abandonades, 
amb la seva reforestació. 

 Proposarem incloure la badia de Talamanca, ses Feixes (Prat de Ses Monges) en el catàleg de béns 
protegits en la Declaració d’Eivissa com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. 

 Augmentar el nombre i superfície de reserves marines a les zones LIC. 

 Incrementar l’extensió del parc de Cala d’Hort a l’àrea LIC. 
 

 Evitarem l’augment de les places turístiques, començant pel sòl rústic, i propiciarem la reducció 
de les actualment existents, d’acord amb les premisses i conclusions del estudi de capacitat 
d’acollida. 



 

 

 Evitarem l’asfaltat de camins rurals, senyalitzant-los i fomentant les rutes de senderisme. 

 Destinarem una part de l’impost turístic al manteniment de finques i reparació d’elements 
tradicionals com parets de pedra seca, pous, safareigs i sínies. 

 Incentivarem les bones pràctiques ambiental a finques instal·lades a espais protegits. 

 Dissenyarem un PLA HIDROLÒGIC INSULAR basat en quatre eixos fonamentals:  
24.1. Proveïment 

24.1.1. Desenvoluparem una xarxa de proveïment autonòmica d’interconnexió de les tres 
dessaladores amb tots els nuclis urbans. 

24.1.2. Continuarem les millores en les actuacions de subministrament a tota la xarxa per tal 
d’assolir l’objectiu del 20% a tots els municipis pel 2020, amb una baixada gradual 
d’aquest percentatge en els següents anys (18% el 2021, 17% el 2022…), per tal 
d’assumir criteris d’eficiència i eficàcia sostenibles. 

24.1.3. Aprovarem el Pla de Gestió Sostenible de l’aigua al Consell d’Alcaldes així com també 
crearem una ordenança marc d’estalvi d’aigua que serveixi a tots els municipis. No hem 
d’oblidar que es tracta d’un bé comú i essencial. 

24.2. Sanejament 
24.2.1. Finalitzarem urgentment la depuradora de Sa Coma i la seva connexió amb Vila per 

tal d’evitar l’abocament del 40% actual. 
24.2.2. Dissenyarem plans directors de clavegueram amb l’estimació demogràfica atenent a 

les particularitats lligades a l’estudi demogràfic sobre limitacions de recursos. 
24.2.3. Realitzarem la separació d’aigües pluvials i residuals. La substitució d’emissaris o el 

seu allargament són una errada, ja que la nostra finalitat és evitar-ne la utilització: si 
destinem els nostres esforços a la correcta utilització urbana de l’aigua no seran 
necessaris aquest tipus d’instal·lacions. 

24.3. Aprovarem un pla de reutilització de l’aigua al Consell d’Alcaldes basat en: 
24.3.1. Educació: impulsarem i fomentarem l’ús sostenible de l’aigua en tots els sectors 

afectats i usuaris. 
24.3.2. Bones pràctiques: promourem l’ús d’aigües regenerades per a recàrregues d’aqüífers 

i per al revertiment de la situació de sobreexplotació i intrusió salina. Proposem la 
utilització d’aigua regenerada per a la neteja dels carrers i l’ús de llots en l’agricultura. 

24.3.3. Eco-auditories: proposarem establir un sistema per a que l’administració pública 
avaluï la seva eficiència i eficàcia ambiental. 

24.4. Recuperació ambiental 
24.4.1. Actualitzarem i revisarem les concessions subterrànies. 
24.4.2. Declararem sobreexplotat l’aqüífer de Serra Grossa per tal d’establir actuacions per a 

la seva recuperació. 
24.4.3. Executarem projectes de recuperació ambiental dels aiguamolls de Ses Feixes i sa Sal 

Rossa amb aigua regenerada de depuradora. 

 Prohibirem el lloguer turístic en sòl residencial a tota l’illa, ja sigui urbà o rústic. Els PIAT’s no 
podran incrementar el nombre de places existents. 

 Regularem i controlarem les activitats econòmiques relacionades amb el turisme (party boats, 
beach clubs, etc.) per tal d’evitar les molèsties que causen actualment i limitar la proliferació de 
nous establiments basats en aquest model turístic. Implantarem sistemes de control d’emissions 
acústiques, limitacions a espais protegits i restricció de noves autoritzacions d’activitats en 
platges naturals no urbanes. 

 Millorarem i modernitzarem la xarxa de transport públic fomentant l’ús a zones rurals, per tal que 
es converteixi en una veritable alternativa a l’ús del vehicle privat. 

 Promourem el desenvolupament urbà del primer cinturó de ronda per transformar-lo en un 
bulevard, que faciliti la connexió entre barris a vianants i ciclistes, amb un ampli aparcament 
subterrani que serveixi per donar abast a les necessitats dels veïns. 

 Dinamitzarem el camp d’Eivissa amb campanyes de promoció del producte agrícola i ramader 
local i de la producció ecològica.  

 Fomentarem els bancs de terres i l’augment de les ajudes al manteniment de les explotacions 
agràries. 

 Volem CREIXEMENT ZERO a la nostra illa. Eivissa no pot créixer més, ni en població ni en 
construccions. 



 

 

 

 Promourem un ACORD PITIÚS PER A LA TRANSFORMACIÓ ENERGÈTICA per instaurar ordenances 
solars i d’eficiència energètica. 

 Crearem al Consell Insular una àrea de canvi climàtic i transició energètica, com a matèria 
transversal (urbanisme, economia, mobilitat, promoció turística i medi ambient). 

 Promocionarem l’autoconsum a partir de renovables, planificant campanyes per a aconseguir 
reduir la dependència dels combustibles fòssils.  

 Proposem la incorporació de normativa municipal en matèria de transició ecològica fins arribar a 
un model renovable al 100%. 

 Proposem instal·lar zones d’ombra i mini parcs solars mitjançant panells fotovoltaics als parcs 
infantils. 

 Impulsarem la instal·lació de panells fotovoltaics en tots els edificis de titularitat pública. 

 Promourem ordenances tècniques per garantir l’ús racional i eficient de l’energia utilitzada. 

 Promourem la independència energètica de l’illa d’Eivissa, aplicant mesures per tal que totes les 
noves construccions instal·lin plaques fotovoltaiques i promovent-ne la instal·lació en edificis ja 
construïts, amb ajudes i bonificacions fiscals. 

 Impulsarem la Instal·lació de panells informatius sobre els nivells de contaminació als municipis.  
 

 Iniciarem un estudi per investigar la possibilitat de convertir l’abocador de Ca Na Putxa en una 
planta generadora de biomassa, que converteixi els residus orgànics i les restes de poda forestal 
en combustible per generar energia. 

 Posarem en marxa un PLA INSULAR DE RESIDUS ZERO, a instaurar a tots els municipis: 
11.1. MATERIA ORGÀNICA: recollida porta a porta 
11.2. PLÀSTICS I ENVASOS: informació i bonificació per a comerços amb més reducció. Sistema de 

depòsit, devolució i retorn (SDDR). 
11.3. Residus especials i voluminosos: obligatorietat de portar els voluminosos a punts verds, no 

autoritzar incineració de residus a  Eivissa. 
11.4. Reutilització: incentivar les iniciatives a diferents comerços de recuperació i reutilització 

d'alguns elements com: mobiliari, roba, electrodomèstics usats. 
11.5. Escoles ZERO plàstics. Fomentar l’eliminació de plàstics a les escoles públiques amb una guia 

de bones pràctiques i implantació dels premis a escoles ZERO PLÀSTICS. 

 Reclamem una promoció turística apropiada per Eivissa, amb un finançament adequat i una 
despesa transparent i fiscalitzada socialment, evitant les duplicitats que generen la gran despesa 
inútil que és fins ara. 

 Promourem una reforma de l’impost de sostenibilitat turística, en què es destini la recaptació a 
compensar exclusivament l’impacte del turisme en la societat i el medi ambient eivissencs. 
Reclamarem, al mateix temps, que la gestió de l’impost recaptat es quedi a Eivissa, amb la 
mateixa quantitat que es recapta. 

 Defensem una promoció turística centrada en l’oferta relacionada amb la cultura, els esports i el 
medi ambient, i sempre respectuosa amb l’entorn. 

 Demanarem la competència en gestió portuària i aeroportuària. I si no l’aconseguim, instarem a 
l’Autoritat Portuària de Balears a que es reguli el nombre de creuers diaris al port d’Eivissa, a la 
meitat actual. Enguany, 166 creuers ens visitaran. Proposam reduir el nombre de creuers a 80 a 
l’any.  



 

 

 

 Iniciarem un PLA INSULAR DE MOBILITAT SOSTENIBLE a partir de les següents pautes: 
1.1. Substitució de vehicles de servei públic i institucional per elèctrics amb una xarxa de punts 

de recàrrega a tots els municipis. 
1.2. Instal·lació de carrils bici amb connexió entre les ciutats i pobles. 
1.3. Instal·lació de carril bici a Vila. 
1.4. Instauració d’un sistema de lloguer de bicicletes a tots els municipis. 
1.5. Instauració del bus elèctric circular a Vila. 
1.6. Establiment d’un carril bus prioritari amb la possible peatonalització de zones saturades. 

 Reestructurarem les línies de transport públic per poder-les adaptar adequadament a l’ús dels 
més joves, tenint en compte les zones escolars, d’oci i esportives per les quals es mouen, 
adaptant no només el recorregut, sinó també els horaris per fomentar l’ús del transport públic 
entre ells. A més, se seguiran creant targetes amb descompte adaptades a l’ús que se’ls doni. 

 Fomentarem l’ús de vehicles no contaminants, com la bicicleta, creant camins segurs per anar als 
centres d’estudi, esportius i d’oci. 

 Pensem en una xarxa de transport públic, amb preus assequibles, adaptada a les necessitats de la 
nostra illa i que incorpori vehicles de zero emissions. La sostenibilitat no es refereix només a allò 
ambiental. 

 S’ha d’ajudar els ciutadans a renunciar al transport privat, fomentant l’ús del transport públic. 

 Impulsarem parcs mòbils sostenibles. 

 Volem ampliar les zones de vianants i instaurar carrils bici als nuclis urbans. 

 Tancarem progressivament l’accés al centre urbà a vehicles contaminants. Les ciutats han de ser 
garants en la sostenibilitat i per això fomentem la mobilitat compartida i la reserva de carrils per 
a vehicles d’alta ocupació (més de tres ocupants).  

 En relació amb la mobilitat, promourem models d'urbanisme que facin menys necessari o fins i 
tot innecessari el transport privat, reduint la pressió sobre la xarxa viària actual, i que no 
impliquin un major nivell d'emissions i de consum del territori. 

 A l’àmbit municipal, ampliarem les zones de prioritat peatonal (zones a on el cotxe es secundari i 
no pot anar a mes de 20 per hora, com la Marina o Dalt Vila), 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 de que no hi hagi carrers de doble sentit, prioritzant la seguretat vial dels nostres 
veïns. 


