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necessari  tenir molt clar fins quan els objectius que com a socialistes 
eivissencs volem assolir per arribar a tenir una illa i uns municipis on la 
convivència resulti cada vegada més fàcil, però que ens asseguri  i una 
sostenibilitat del sistema econòmic, social i  mediambiental i així poder 
assegurar el desenvolupament els pròxims anys.  

33 Per tot això , ens hem de demanar cap on volem portar el nostre partit, 
cap on volem dur a la Federació Socialista d’ Eivissa i cap on hem 
d’encaminar les nostres actuacions els pròxims anys.  

34 Una altra vegada, l’any 2015 vàrem assolir la responsabilitat de donar a 
la societat eivissenca un canvi de rumb i un canvi de situacions, a partir 
de la situació que el Partit Popular ens va deixar de  retallades 
i  desmuntatge de l’Estat del Benestar, els i les socialistes d’ Eivissa 
vàrem inicial un canvi en molts llocs i a moltes institucions per retornar 
els drets perduts, posar ordre a la disbauxa de l’actuació ultraliberal i 
reajustar l’ èxit econòmic al desenvolupament social.  

35 Ara, a través d’ aquest document, ens plantegem  la continuïtat del 
model de canvi que he iniciat i hem seguir en la gestió de l’èxit de qual 
ara gaudim però assegurant ,en tot moment, que el creixement que 
tenim sigui sostenible en el temps i assegurem un model social  amable 
i  respectuós amb la societat i amb el medi.  

36 És per això que plantegem un document que, a partir de la situació 
actual, estableix les línies bàsiques a seguir i els objectius a aconseguir 
per fer del territori un espai sostenible i acollidor i  que ens permeti seguir 
amb el nostre desenvolupament social i econòmic , però ajustant les 
polítiques territorials per assegurar la continuïtat de tot allò del que 
gaudim i evitar pèrdues innecessàries.   

37 Sobre aquest territori, hem de desenvolupar tot una sèrie d’activitats de 
caràcter social i econòmic i, per això, ens hem d’assegurar la 
continuació de nostre model econòmic  en aquells aspectes que ens 
beneficien a tots, però ajustant-lo en tots aquells caires que, actualment 
estan esbiaixant  el desenvolupament conjunt de la nostra societat i ens 
estan conduint cap a un model poc responsable, tant des del punt de 
vista econòmic ,com des del punt de vista mediambiental i social. 

38 Com a socialistes, no podem perdre de vista el nostre principal objectiu: 
les persones i els seus drets, per això hem de plantejar tot una sèrie de 
mesures, actuacions i fets destinats a millorar les condicions de 
convivència de la societat eivissenca i la millora de tots els drets de 
tothom.  

39 El primer són les persones i per això,  aquestes són i han de ser el 
centre de les nostres polítiques per assegurar un benestar i una vida 
digna i còmoda sobre un territori adient i sostenible.  

40 La Federació Socialista d’ Eivissa aposta per una passa endavant  en la 
construcció de la societat mitjançant un partit que estigui  arrelat en el 
nostre territori; que el formin eivissencs i eivissenques que creuen en un 
futur millor per a tothom;  que aposta per donar un pas decidit  cap 
endavant incloent tots aquells drets que, al segle XXI, han passat a 
formar part de la nostra vida i  que recolza a tot el que representa el futur 
i progrés:  els nostres joves 



 

  3r Congrés de la FSE 

  Eivissa: èxit, convivència i sostenibilitat 

4 

41 Després de dos anys  de govern al Consell Insular d’Eivissa i als 
Ajuntaments d’Eivissa , Sant Josep i Sant Antoni som molt més 
conscients de la situació de destrossa mediambiental i social que, amb 
la gestió passada del Partit Popular, s’havia imposat per tot arreu. 
Malgrat tot, hem estat capaços de posar en marxa el canvi substancial 
a totes les institucions allà on governem i estem en condicions 
per  avançar i  aprofundir en un canvi de model econòmic, social, 
mediambiental, de gestió de recursos i del territori per poder ajustar les 
nostres actuacions a les nostres possibilitats i, així,  defugir d’accions 
de caràcter megalòman, populista i sense futur que ha caracteritzat als 
governs de la dreta en aquesta illa.  

42 Malgrat la nostra feblesa en alguns aspectes, hem estat capaços 
d’avançar i hem arribat a la presa de decisions valentes i 
arriscades,  però que consideràvem imprescindibles si volíem generar 
un canvi absolut. Aquestes decisions s’han pres des d’una posició de 
diàleg i consens amb la societat, (si pretenem que el canvi sigui durador, 
hem de convèncer a tots que és necessari i ineludible). A més, aquestes 
decisions s’han adoptat de manera consensuada amb altres 
organitzacions polítiques les quals formen part dels nostres equips de 
govern i de canvi.  

43 Tenim clar que hem de començar per  canviar el nostre model territorial 
per fer més sostenible el nostre territori i alleugerar-lo de les pressions 
constructives que ara suporta. Per això,  hem començat per un canvi del 
PTI per evitar determinats excessos constructius, hem donat les passes 
per establir una eina de georeferenciació que ens permeti extreure les 
dades necessàries per fer tota la planificació territorial necessària a 
nivell insular i municipal. També  hem començat per modificar el model 
de mobilitat  a tot arreu de l’illa  amb la implantació de un nou sistema 
d’informació de transport públic, reordenació de línies de transport 
públic, restricció d’accessos a llocs públics com platges, reorganització 
del trànsit a L’Ajuntament d’Eivissa , etc.   

44 Sabíem que era imprescindible retornar drets que havien estat retallats 
i reduïts  a les persones i, per això,  ja hem posat en marxa actuacions 
de millora de les condicions laborals del personal a les nostres 
institucions, retorn de l’ Oficina de l’IBAVI i  hem fet actuacions per 
millorar l’ocupabilitat de la gent amb una aposta per la formació como a 
eina per a la millora de tots.  

45 Ens era imprescindible posar calma i serenitat a la situació  alhora que 
retornàvem a establir el diàleg com a eina bàsica per a la consecució 
dels nostres objectius. Per  això hem reobert el diàleg amb diferents 
agents socials i hem reprès l’activitat de diferents meses de diàleg a 
totes les institucions on governem.  

46 Allà on no hem pogut arribar a assolir el govern hem exigit una 
necessitat de diàleg i hem fet propostes per a arribar als objectius 
desitjats mitjançant l’acord i el consens.  

47  

48 1.1.- Millorar la convivència  dels residents 
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49 Des de fa dos any estem governant a moltes institucions,  però també 
estem vivint la recuperació econòmica, després de la crisi salvatge que 
ens ha sacsejat durant un bon grapat d’anys.  

50 Durant aquesta etapa de crisi, la gestió de la dreta ha estat  clara i 
contundent: s’han  retallat drets socials i laborals, s’ha empobrit 
substancialment a les classes treballadores, s’ha reduït el personal de 
l’administració, s’ha liberalitzat l’economia i s’ha relaxat legislació per 
permetre un  ús ,i abús, del territori i dels recursos sense cap tipus de 
previsió de futur cercant el benefici immediat sense preveure com ens 
podem trobar d’aquí a uns anys.  

51 Fruit d’aquesta  situació, ara ens hem trobat els municipis i les 
institucions de l’illa amb una sèrie de problemes importants com són 
manca d’infraestructures, manca de personal, uns límits pressupostaris 
asfixiants, un desordre màxim, un creixement excessiu; un augment de 
l’intrusisme en tots els sectors, etc.  

52 Ara, amb aquesta situació decebedora, vàrem rebre les institucions i, 
alhora, estem vivint un canvi de conjuntura econòmica que han fet que 
la manca de previsió i ordenació, es generi  una sensació de saturació, 
angoixa i de baixa qualitat de vida. Tenim una millor qualitat econòmica, 
es recuperen els nostres negocis però no recuperem qualitat, sinó més 
be al contrari, la sensació majoritària és que s’està arribant a una 
situació de punt màxim que genera angoixa i malestar. Fruit de tot 
aquest malestar és la aparició de grups que es fan ressò de tot aquests 
problemes i generen que determinades bombolles s’inflin 
desmesuradament ( una prova evident és el problema del lloguer i 
determinades actuacions que han fet créixer encara més l’especulació 
immobiliària de lloguers i han creat un problema molt més greu de l’ 
existent). 

53 Tenim un bon moment de  puixança econòmica i hem de saber 
gestionar l’èxit per no morir-ne. No podem  permetre que el creixement 
desmesurat i poc controlat de l’activitat econòmica acabi per rompre 
l’equilibri que hem gaudit durant molt de temps. Hem de saber trobar 
aquest equilibri, per això ens plantegem que, des de la situació d’èxit 
que tenim ara, hem de fer un esforç per gestionar-lo i per saber extreure 
d’aquest èxit les oportunitats per millorar tots i deixar establertes  les 
bases del nostre futur.  

54 Ara bé, som conscients que, com a socialistes, el que ens ha de 
preocupar i ocupar en major mesura és la resolució dels problemes de 
la gent, els problemes de les persones que fan que perdin qualitat de 
vida. Ens hem de posar fil a l’agulla per recuperar la qualitat de vida de 
tots els residents, que siguin aquests els que  gaudeixin de la millora 
econòmica i el progrés però sense veure minvat el seu ús i gaudi del 
territori, sense veure reduït el seu accés a l'habitatge, sense perdre la 
possibilitat de moure’s de manera còmoda i ràpida, sense veure reduïda 
la seva necessitat d’accedir a serveis bàsics i essencials com són la 
sanitat, l’educació, els serveis socials, sense perdre drets al descans, 
etc. 

55 Els i les  socialistes d’Eivissa hem de treballar per millorar la possibilitat 
que tothom pugui gaudir de l’èxit econòmic que estem vivint i saber 
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com gestionar-lo per a que sigui un èxit social i per a què el sistema es 
faci sostenible. Hem de ser capaços d’establir la capacitat de càrrega 
del nostre territori, de les nostres infraestructures, dels nostres recursos, 
dels nostres serveis, etc. per poder arribar a establir sostres que evitin 
la saturació, fer malmès els nostre territori i  l’ exhauriment dels 
recursos. En definitiva, hem de establir els límits de la sostenibilitat i hem 
de gestionar mesures per poder millorar les nostres cotes de 
benestar  anteposant les necessitats de les persones  i les demandes 
de la societat per davant dels interessos particulars i interessats.  

56 Ara tenim el repte de continuar oferint solucions per a tothom, tant per 
als problemes quotidians com per als problemes excepcionals 
esdevinguts de conjuntures puntuals.  Hem de presentar solucions als 
problemes més actuals però hem de plantejar sortides a problemes 
difícil abans que es facin endèmics; hem de donar una sortida als 
nostres joves per a què vegin com poden definir i decidir un futur amb 
els mateixos drets i amb les mateixes condicions que tenim ara.  

57 Mobilitat, habitatge, formació, i ordenació del territori  i dels recursos són 
i han de ser els eixos fonamentals de les nostres polítiques, sense 
oblidar de la reconstrucció de l´estat del Benestar que el Partit Popular 
s’ha encarregat de desmuntar i arrabassar. Per tenir un futur, i poder-ne 
oferir un de sòlid als nostres fills i filles, hem de saber gestionar, ajustar, 
reordenar i recuperar recursos, territori, drets i valors. Tot això ajustant 
les nostres possibilitats a les nostres accions i evitant . 
 

58 1.2.-Assegurar la sostenibilitat  per assegurar el futur 

 

59 Ara,  ja estem treballant per aquest futur des d’aquelles institucions on 
estem governant , però també hi fem una oposició contundent i ferma 
en aquelles institucions on no governem. Reclamant, exigint i 
demandant la presa en consideració i l’aplicació de mesures 
encaminades a aconseguir l’ajustament entre creixement i la capacitat 
que com a illa tenim. I oposant-nos a aquelles iniciatives que rompin 
aquest equilibri.  

60 Els i les socialistes  tenim molt present que el nostre benestar s’ha de 
compartir amb les generacions futures i, per això,  treballem i implantem 
models de reequilibri territorial.   Hem de recuperar el caràcter amable, 
directe, personal i ajustat de les infraestructures, dels serveis, de les 
activitats. Som conscients que la mida del nostre espai  no ens  permet 
accions i actuacions excessives perquè es pot rompre  l’ equilibri i 
generar una situació de col·lapse.  

61 Hem de tenir molt clar i present que la fragilitat dels nostres ecosistemes 
- natural, econòmic, social i cultural- no ens permeten anar molt més allà 
de la seva capacitat de resistència. Hem de conèixer quina és la nostra 
capacitat de càrrega per poder adoptar polítiques conseqüents  i que 
assegurin que aquest equilibri no es romprà.  La nostra 
supervivència  depèn de l’equilibri que sapiguem cercar , el nostre 
futur  està directament relacionat amb la sostenibilitat que hi posem  i 
en les mesures, accions i polítiques que apliquem en cada moment.  
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62 Tenim uns recursos escassos, per la qual cosa els i les  som conscients 
que hem de fer un ús racional dels recursos i un tractament excel·lent 
del residus, per això hem de posar tot el nostre esforç en aplicar 
polítiques que millorin l’eficiència tant en l’ús dels recursos com en el 
tractament dels residus. Hem de ser capaços de no augmentar l’activitat 
econòmica incidint progressivament sobre els recursos ni  augmentant 
els residus que produïm. Per tant, des de la Federació Socialista 
impulsarem la presa de mesures que millorin l’eficiència i l’eficàcia de 
l’ús dels nostres recursos, especialment aquells que ens resulten cada 
vegada més escassos i que cada vegada tenen més demanda com és 
l’ aigua.  

63 Som un territori que vivim de cara la mar.  La nostra economia s’ha 
desenvolupat tenint la mar com a instrument paisatgístic i element 
econòmic. Per tant, si volem implantar unes polítiques de caràcter 
sostenible no es hem d’oblidar de la mar com a font de recursos naturals 
i econòmics, però que també necessita que hi apostem i que optem per 
l’aplicació de polítiques reguladores i ordenadores de la seva utilització 
per assegurar el seu equilibri i evitar el seu esgotament. 

64 La nostra activitat econòmica està basada en un model turístic que, 
malgrat la seva potència,  resulta ser un sector molt feble i molt 
depenent de variables internes i externes molt diverses. Per això, si el 
nostre objectiu és  establir la sostenibilitat com a eina per assegurar un 
futur d’èxit, hem de ser capaços d’optar per mesures polítiques  que ens 
permetin evitar els desajustaments entre les nostres possibilitats, les 
nostres capacitats i la nostra realitat. Com a socialistes no podem 
quedar impassibles davant els intents de creixement infinit que 
proposen les tesis neoliberals i hem de ser valents per implantar 
polítiques que permetin un creixement ajustat a les nostres 
possibilitats.   

65 Hem de ser conscients que la nostra sostenibilitat i el nostre futur passa 
per  tenir una visió conjunta de l’acció política a nivell mediambiental, 
econòmica, social i cultural. No podem pensar sols en sostenibilitat a 
nivell mediambiental i de recursos. El nostre sistema social i la nostra 
cultura són també sistemes molt fràgils i tenen una capacitat de  càrrega 
determinada. Si no som conscients de la seva feblesa, no podrem 
emprendre les mesures adequades. Com a socialistes, la protecció del 
sistema social i cultural resulta fonamental i, per això, hem d’adoptar 
mesures que permetin la continuïtat de la nostra harmonia social i 
cultural i, així,   evitar la fractura  que es pot generar si  gestionem el 
nostre èxit  de forma incorrecta i no posem tots els nostres esforços en 
fomentar la integració social i cultural  per evitar el trencament de l’ 
equilibri cultura i social. Si no som capaços de forjar les bases d’una 
societat eivissenca forta i amb bases culturals sòlides, correm el risc que 
perdre la nostra identitat i quedar difosos dins del món global.  
 

66 1.3.-La nostra principal eina: el partit  

 

67 Per poder seguir posant en marxa les polítiques de l’esquerra hem de 
treballar per canviar el model de partit des de la nostra 
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Federació.  Impulsant mesures de renovació interna i  treballant per 
aconseguir que el nostre sí sigui el partit de referència de l’esquerra a 
l’illa d’Eivissa.  

68 Durant aquest dos anys, els que es varen presentar com a garants de 
les polítiques de l’esquerra, moltes vegades no han fet altra cosa que 
treballar per tenir ressò mediàtic però no per provocar veritables canvis 
socials, econòmics o culturals a l´illa d’Eivissa.  

69 Els i les socialistes que estem  governant en les diferents institucions 
hem estat capaços de demostrar la nostra capacitat de gestió, la nostra 
força i la nostra disposició ferma a treballar per aconseguir una millor 
societat.  

70 Ara tenim l’oportunitat de fer de la Federació Socialista d’Eivissa el partit 
que sí lluita per les persones, pel manteniment de drets i per la 
recuperació de l´Estat del Benestar a partir d’una decisió conjunta de 
lluitar per l’èxit, la sostenibilitat i la convivència. I per fer això hem de 
demostrar que sabem lluitar i treballar junts i hem de demostrar que la 
nostra aposta és sincera , oberta i, el més important, possible. 
 

71  2.- El territori: la base de les nostres actuacions i 

que cal planificar, ordenar i fer sostenible 

 
72 2.1.-Model i gestió territorial, cap a una Eivissa Intel·ligent 

 

73 La nostra illa és sense lloc a dubtes un espai privilegiat en un món 
convuls i cada vegada més inhòspit. Com a opció política progressista 
ens toca gestionar el present i futur d'aquest paradís, tasca 
engrescadora, il·lusionant i complicada.  

74 Cal aprofitar el creixement per incrementar la protecció dels nostres 
recursos. Estam en un període de creixement sostingut que permet que 
Eivissa sigui al capdavant de la creació de riquesa tant a les Balears 
com a l’estat espanyol. Hem d'aprofitar aquesta etapa per aprofundir en 
la protecció del nostre patrimoni i territori, posant límits a l'ús i abús dels 
nostres recursos i a l'especulació dels sol rústic,  del litoral i de la mar.  

75 Hem de posar límits per consolidar un creixement estable i sostenible. 
Hem de definir un model turístic sostenible  per a l’illa, considerant la 
capacitat de càrrega del territori i els seus recurs i la de resiliència dels 
ecosistemes .Ens trobem a una etapa en què fenòmens externs i interns 
han provocat que Eivissa tingui una demanda creixent; les dades de 
turistes pugen d'una manera continuada posant a prova any darrer  any 
les nostres infraestructures i els nostres serveis: carreteres, platges, 
mercats, transport, etc. Hem de posar sostres per poder garantir tant el 
gaudi dels nostres visitants com la tranquil·litat dels residents i la 
sostenibilitat dels recursos. 

76 Volem gestionar els sòls urbans per donar resposta a les necessitats 
d’habitació als i de serveis de la gent.  

77 Amb la moratòria del Govern i la NTC del Consell, juntament amb la 
posterior modificació del PTI , ja hem aconseguit garantir treure 
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molta pressió urbanística del sol rústic, però hem de donar resposta a 
les necessitats de serveis bàsics i d’habitatge. Hem de gestionar el sol 
urbà per donar cabuda a les totes necessitats urbanístiques amb la total 
garantia de respectar totes  les garanties. 

78 Gestionar el sol rústic per a què sigui aquest el que ens proveeixi dels 
productes de qualitat i hem de promoure mecanismes per a que els usos 
primaris i tradicionals al sòl rústic  siguin capaços de general riquesa i 
contribueixin al manteniment de la cultura i la fesomia que han 
caracteritzat a l’illa al llarg de la seva història.  

79 Gestionar el nostre litoral, sobretot les platges, com al recurs d'immens 
valor que són. El seu ús continuat demanda una política integral de 
protecció que permeti que segueixin sent la nostra principal font de 
riquesa però no perdin els seus principals valors naturals. Hem de 
garantir la seva sostenibilitat i la continuïtat del seu valor paisatgístic i el 
seu atractiu. 

80 Aquesta gestió ha de ser intel·ligent, tota vegada que requereix tenir 
molt clars els objectius i poder mantenir els equilibris i, a la vegada, ha 
d'utilitzar totes les eines desenvolupades als darrers anys per a una 
gestió intel·ligent. Aquesta ens ha de permetre obtenir una major 
informació, tant per planificar, com per gaudir de tots i cadascun dels 
nostres recursos. 

81 El concepte “smart Island” o illa intel·ligent ens proporciona recursos fins 
ara inimaginables per fer una gestió molt més acurada de tots els 
nostres recursos. Des del control de l'aigua utilitzada, passant per un 
Sistema d'informació geogràfica, que permeti compartir tota la 
informació rellevant en temps real a administracions i administrats, fins 
arribar a avisar en temps real de quant arribarà el proper autobús o el 
nivell de saturació de la nostra platja preferida. 

82 Eivissa necessita d’un model territorial equilibrat i sostenible que 
defineixi els seus usos, serveis i sostres de creixement. No obstant, més 
enllà de disposar d’un model i un objectiu a assolir, és necessari 
disposar d’un observatori de gestió territorial intel·ligent que permeti 
conèixer de forma continua i actualitzada l’evolució del nostre territori i 
dels seus serveis i, també, cal disposar d’eines efectives i àgils que 
permetin gestionar aquest model conduint-lo allà on volem portar-lo, 
mitjançant la definició d’un marc estratègic a nivell insular tal i com s’està 
implantant a l’Ajuntament de Sant Antoni. Aquest model ha de suposar 
un marc estratègic de referència per a les polítiques territorials i 
socioeconòmiques que es desenvolupin des de les institucions de 
govern . Així mateix , s’establirà un sistema d’indicadors que facilitin el 
seguiment i l’avaluació contínua de les polítiques plantejades en relació 
a l’assoliment dels objectius plantejats.  

83 No podem negar la influència que, sobre el territori, té el nostre model 
econòmic basat majoritàriament en el turisme. Aquest model, amb un 
clar caràcter estacional i amb una evolució creixent en els darrers anys 
determina una utilització del territori i dels seus serveis diferent en 
temporada alta i en temporada baixa. Aquest diferent us, no només en 
quantitatiu sinó també qualitatiu i ha de tenir-se en compte si volem 
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disposar d’un model equilibrat i dimensionar correctament els serveis 
pels usos prevists.  

84 La temporalitat al sector turístic no sols determina que molt més turistes 
ens visiten, sinó que molts de treballadors i treballadores s’han de 
desplaçar a la nostra illa per treballar en el sector i, també, per reforçar 
els serveis públics, principalment en els àmbits de la sanitat i la 
seguretat. L’aparició del fenomen del lloguer turístic vacacional, en 
àmbit plurifamiliar ha reduït en gran mesura l’oferta d’habitatge per 
lloguer de caràcter residencial i ha incrementat els seus preus fins a 
límits insostenibles. Més enllà de posar mesures efectives per regular 
aquest fenomen, reduint al màxim el seu efecte pervers, es necessari 
que el model territorial incorpori  l’anàlisi dels efectes  dels 
desplaçament de treballadors i treballadores que es produeix als mesos 
estivals i la seva incidència sobre el territori, els recursos i els serveis . 

85 L’atractiu de la nostre illa genera no només és una font d’ingressos 
provinent de l’activitat turística sinó que en els darrers anys el nostre 
entorn rural està patint una forta pressió per la construcció d’habitatges 
residencials a terreny rústic. La modificació realitzada al PTI per reduir 
l’especulació immobiliària al nostre camp i permetre només una 
construcció sostenible és un gran pas i en el bon camí, però ha d’anar 
acompanyada en una important tasca de vigilància del territori, 
disposant de dades, detectant infraccions i reaccionat de forma ràpida  i 
contundent per evitar que el dany  irreparable sobre el territori no es 
produeixi o aquest sigui el més reduït possible. La disciplina en matèria 
urbanística és fonamental per frenar el deteriorament progressiu dels 
valors naturals, culturals i paisatgístics de l’illa. Aquesta feina ha de ser 
escomesa amb energia tant des de les institucions locals com insulars. 

86 Disposar d’una Eivissa intel·ligent, que aporti informació detallada i 
rellevant sobre l’evolució de l’illa es bàsic per poder-la gestionar. Massa 
sovint s’opina sobre el territori establint criteris no basats en dades sinó 
en percepcions, a vegades manipulades per grups d’interès o d’opinió. 
Es necessari disposar d’una informació integrada que permeti conèixer 
la utilització del territori i dels seus serveis (habitatge, aigua, transport, 
educació, serveis, etc,...). 

87 La integració de la informació territorial de forma intel·ligent ha 
d’incorporar d’una banda, informació ja existent però que està 
disgregada a diferents administracions i encara poc informatitzada o 
normalitzada, i d’altra, n’ha d’incorporar de nova que s’ha de capturar 
mitjançant el desenvolupament de tot una xarxa de sensors o de 
captures d’informació in situ. És important que aquesta informació no 
sigui estanca i que sigui compartida entre les diferents administracions 
perquè cadascuna dins l’àmbit de les seves competències prengui les 
decisions adequades.  

88 Ja hem començat amb aquesta tasca amb la creació d’un sistema 
d’informació geogràfica i la participació en el SITMUN, organisme de 
coordinació entre administracions per a compartir programes i eines. 
Hem de omplir aquest sistema i posar-lo a disposició dels ajuntaments i 
altres organismes per a compartir informació, millorant en eficiència i 
efectivitat. 
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89 La gestió de la informació territorial ha d’anar més enllà de la gestió 
purament urbanística convertint-se en un model de presa de decisions 
polítiques i de millora de la qualitat de vida dels ciutadans. En un territori 
amb una gran dispersió geogràfica, la gestió del territori rural és molt 
important per millorar la qualitat de vida dels seus residents i controlar 
el seu creixement ordenat i ajustat a la seva capacitat.  

90 Una de les majors utilitats d’aquesta eina és la de facilitar la disciplina 
urbanística. L’elevat nombre de cases rurals al nostre territori i l’elevada 
pressió edificatòria fa necessària disposar d’eines efectives de disciplina 
urbanística i d’un dimensionament dels seus recursos humans i 
materials que permetin aconseguir un control real i efectiu tal com ens 
demanda la ciutadania. 
  

91 2.2.-Sostenibilitat,  valor i la continuïtat  del nostres recursos  

 

92 Eivissa és un territori amb recursos limitats, per tant, una correcta i 
eficaç gestió d’aquests, és bàsica per a la sostenibilitat de l’illa. 
L’activitat econòmica principal al nostre territori, fa que als mesos de 
temporada alta es multipliqui la necessitat d’explotar el nostres recursos 
naturals i la capacitat de generar residus.  

93 La nostra illa té una llarga tradició d’autarquia de caràcter històric i  que 
hauríem de recuperar, sobretot, en el que respecta al cicle de l’aigua. 
La gestió insular de l’aigua ha de comprendre tot el cicle, de manera que 
maximitzem l’eficiència de la seva utilització. Des de la gestió de l’aigua 
en alta, acabant la interconnexió de les dessaladores, posar en marxa 
la de Santa Eulària i millorant la xarxa de baixa per a evitar fuites fins a 
la millora de la xarxa de sanejament separant pluvials i fecals i la millora 
de totes les depuradores per a aconseguir una depuració terciària i la 
reutilització de tota l’aigua depurada.  

94 Des del control i gestió dels aprofitaments de les aigües subterrànies , 
a les dessaladores, passant per la gestió integral del servei de captació 
i distribució d’aigua potable, gestió de les infraestructures de 
sanejament i la dotació i millora de plantes depuradores d’aigües 
residuals que assegurin una depuració suficient i la posterior reutilització 
de les aigües depurades, evitant el seu vessament a la mar. Aquestes 
feines han de recaure en una institució insular i suficientment dotada de 
recursos per escometre la gestió integral del cicle de l’aigua. 

95 La gestió integra de l’ aigua va tant de cara a assumir la gestió de l’aigua 
en alta, com en mancomunar les competències, avui municipals, de cara 
a una millor eficàcia en la seva gestió .  

96 Als darrers dos anys hem treballat per resoldré problemes històrics que 
havien quedat paralitzats durant la passada legislatura. La interconnexió 
de les dessaladores serà realitat abans d’acabar el 2017, les 
canalitzacions en baixa han tingut millores substancials gràcies a què 
alguns municipis hi han invertit una part considerable del seu pressupost 
per posar-les al dia.  

97 La sequera i salinització dels nostres aqüífers ha de tenir i està tenint un 
tractament específic en el que s’ha d’implicar tota la societat amb un 
objectiu comú: ni una gota d’aigua dolça ha d’anar a la mar. És un 
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objectiu molt ambiciós però necessari per a garantir la sostenibilitat del 
nostre ecosistema. 

98 Les tasques realitzades estan minvant els problemes d’aigua que tenim 
a Eivissa, però és fonamental seguir fent polítiques i gestions, per un ús 
responsable d’aquest recurs imprescindible per nosaltres. Aquí també 
és important utilitzar sistemes de gestió intel·ligent que permetin un 
major coneixement i control del cicle de l’aigua: control de fuites a les 
xarxes, gestió de l’aigua depurada, estudi de la dinàmica de les conques 
i millor canalització de les pluvials per evitar inundacions, monitorització 
de les perforades existents, seguir afavorint la utilització d’aigua 
depurada als mesos d’hivern per aconseguir una major  recuperació i 
capacitat de recarrega dels aqüífers, etc. 

99 Per a qualsevol observador la situació actual de la gestió de l'aigua a 
Eivissa es pot resumir en que és difícil fer-ho pitjor que el que es fa des 
de fa molts anys. La demanda d'aigua per abastir la creixent població i 
la del sector turístic ha augmentat tant que ha estat a costa de la 
sobreexplotació dels aqüífers que durant segles s'havien conservat amb 
un equilibri entre recàrrega i extracció. No només hem extret moltes més 
aigua que la es recarrega, hem salinitzat els aqüífers i a més l'hem 
utilitzat embrutant i abocant a la mar amb més o menys emissaris, però 
contaminant el litoral insular, un altre dels recurs naturals més 
importants. 

100 Les actuacions de les diferents administracions públiques que 
intervenen en la gestió de l'aigua només han suposat solucions parcials 
i que en executar de manera descoordinada han suposat unes 
inversions i uns costos de funcionament molt poc eficients, inversions 
executades i aturades des de fa molts anys, una darrere d'una altra. 
Aigua salada per les aixetes, dessaladores parades, perímetres de reg 
per reutilitzar aigües regenerades que mai s'han pogut utilitzar per la 
salinitat. Els exemples són nombrosos i arriba a límits inexplicables. El 
que està passant amb la dessalació és molt representatiu d'aquest caos 
actual. Amb la incorporació d'aquest recurs no convencional, amb la 
instal·lació de plantes dessaladores de l'aigua de mar, com la d’Eivissa  
i la de Sant Antoni (30.000 m3 / dia) s'aconsegueix en part dues coses, 
donar un servei de proveïment d'aigua potable i no extreure més aigua 
dels aqüífers sobreexplotats. Si s'aconsegueix posar en marxa la planta 
de Santa Eulàlia (15.000 m3 / dia), hi ha cabal suficient per abastir l'illa 
fins i tot al mes d'agost. Això té un cost energètic important que s'haurà 
de optimitzar al màxim però si s'aconsegueix que tot el consum, hivern 
i estiu, dels nuclis urbans i turístiques es faci amb aigua d'aquestes 
dessaladores, és evident que aquests cabals no s'extrauran dels 
aqüífers i al mateix temps rebaixarem el cost de l'aigua.  

101 Per afrontar solucions a aquesta problemàtica global només hi caben 
actuacions parcials que vagin establint fases tant en el temps com en 
els objectius parcials però sempre de forma coordinada amb els dos 
grans reptes de la gestió de la gestió d'aquest recurs natural de domini 
públic, la recuperació dels dos recursos naturals, els aqüífers i el litoral, 
utilitzant aigua dessalada de mar per al proveïment i abocament zero al 
litoral reutilitzant les regenerades. 
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102 Una eina molt vàlida per a dissenyar i planificar aquesta gestió integral 
és la Directiva Marc de l'Aigua, la DMA, no només estableix un mètode 
uniforme per als estats membres de la Unió Europea, UE, institueix els 
principis bàsics que regulen la gestió i la seva administració. Defineix 
conceptes bàsics, la demarcació hidrogràfica com a àmbit físic de 
l'organització, l'obligatorietat de la planificació i els plans Hidrològiques, 
els objectius, el principi de coordinació entre administracions 
implicades, el principi de recuperació dels costos per aplicar la màxima 
que el que contamina paga. Exigeix la participació activa de totes les 
parts implicades en la gestió, la transparència d'aquesta gestió, 
l'avaluació dels resultats i les mesures necessàries per assolir els 
objectius. 

103 Avui ens trobem amb una sèrie de contradiccions que ens impedeixen 
avançar encara que sigui passa a passa. La 1a és que el Consell Insular, 
administració amb competències quasi plenes en dos entorns molt 
relacionats amb l'aigua, el territori i l'agricultura i amb un objectiu bàsic 
de coordinació i col·laboració amb els cinc ajuntaments de l'illa, inclosos 
els serveis municipals com el abastament i el clavegueram, resulta que 
no té cap competència en matèria d'aigua. No estem només referint-nos 
a competències administratives pures i dures en aigua, hi ha altres 
entorns com les infraestructures hidràuliques, la planificació territorial, 
el PTI, els Plans d'Obres i Serveis, on si cal intervenir. Aquestes 
absències d'infraestructures en el PTI o en els Plans Urbanístics 
municipals estant donant lloc a problemes molt importants en els 
serveis, o en la ubicació d'instal·lacions. 

104 El Consell si té obligació i competències per conèixer quins són els 
problemes existents en tot el relacionat amb l'aigua. Cal no confondre 
els objectius, no es tracta d'aconseguir una llei de traspàs de 
competències com a solució, les competències segur que són un mitjà 
per aconseguir l'objectiu però mai un fi en si mateix. El procés de 
transferir competències és molt complex i lent i no és lògic un model que 
passi de 0 a 100 de la nit al dia. 

105 Un altre tema a tenir en compte per aconseguir una gestió el més 
responsable del territori és mantenir la postura de la FSE- PSOE de 
considerar els camps de golf com a infraestructures que suposen un 
consum excessiu  de territori si s’associen a la especulació immobiliària 
que sol tenir adjunta i que no ens podem permetre. 

106 La gestió de residus és una assignatura pendent a nivell de illa ja que 
encara que els municipis gastin una part molt important del seu 
pressupost en recollida selectiva no aconseguim, allà on governem, que 
la ciutadania tinguí sensació de netedat que ens agradaria. Als darrers 
dos anys, la gestió de l’abocador insular i de les deixalleries ha millorat 
molt la gestió del triatge però queda molta feina per fer i cal avançar en 
un triatge i una selecció molt més eficient i  en desenvolupar la cultura 
de la reutilització per esgotar al màxim la vida útil dels recursos per 
encaminar-nos al que marquen les directives europees.  

107 El manteniment de l’abocador va en contra de les directives 
comunitàries. Cal apostar per una millora dels sistemes de recuperació 
i reciclatge, per la recollida selectiva i per la construcció de plantes 
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de classificació i compostatge per reduir al mínim el nombre de residus 
no recuperables o reutilitzables  

108 Les diferents necessitats entre l’estiu i l’hivern, la gran pressió humana 
als entorns urbans per la presència de visitants i la dispersió del territori, 
dificulten la gestió. Aquest necessita un impuls que ens permeti assolir 
una major protecció de la salut, una millora en la qualitat medi ambiental, 
un ús racional del recursos naturals i la promoció d´una economia més 
circular.  

109 Son necessàries accions per aconseguir els objectius que ens marca 
Europa i una reducció real,  quantitativament  i qualitativament, dels 
residus. És important, buscar fórmules per concienciar als residents i 
visitants que els nostres recursos són molt escassos i finits, i  hem 
d’aconseguir la seva implicació en la gestió dels recursos i dels residus. 
L’eliminació dels residus passa fonamentalment pel reciclatge i la 
reutilització, havent d’arribar a la mancomunitat intermunicipal d’aquest 
servei per a la seva optimització. Hem de valoritzar, tal i com assenyala 
la UE, al màxim els residus sense soterrar-los. Per això, aquella part de 
residu no reutilitzable, transformable o recuperable en adob ha de ser 
valoritzada energèticament . 

110 Un valor a preservar és el de les nostres platges. Recurs que ens ha 
portat a al cim del món turístic basant en el model de Sol i Platja, la 
nostra supervivència i la del nostre model econòmic depèn de la nostra 
capacitat de conservar-les, preservar-les i racionalitzar la seva 
explotació turística. 

111 Hem de treballar en la seva gestió integral de les platges, amb 
programes que marquin objectius realitzables encaminats a eliminar els 
elements que les deterioren, estimar la seva capacitat de carrega i 
gestionar els diferents aspectes que les condicionen: concessions, 
mobilitat, accessibilitat i aparcament,  depuració, establiments turístics, 
activitats,  etc. 

112 Seguir el model d’accessibilitat a les platges, amb transport públic, és 
vital per aconseguir rebaixar la pressió que aquests paratges naturals 
sofreixen en l’actualitat. Una revisió de les concessions administratives, 
per tal de retornar cap a un model més natural i agradable per a tots, és 
cada vegada més necessari, i hem de ser capaços de fer aquesta gestió 
valenta i arriscada si volem garantir la seva sostenibilitat.  

113 L’energia és un altre factor a tenir en compte i que és  determinant per 
afavorir la vida, en el dia a dia de la nostra societat. Els i les socialistes 
apostem clarament per avançar en el camí de la transició energètica i 
treballar per aconseguir un model que aposti de forma clara i 
contundent, en la implantació d’energies netes i renovables i en 
l’establiment de criteris d’ecoeficiència als edificis públics i privats.  

114 El rebuig a la recerca de gas i petroli al nostre mar, seguirà sent ferm. 
Aquest model energètic està obsolet i hem d’anar cap al futur facilitant 
la utilització del 100% d’energies netes i l’eliminació de la dependència 
energètica que patim.  

115 Un altre valor d’especial rellevància de la nostra illa, són els boscos. és 
molt important el treball de neteja i manteniment dels  boscos per 
continuar la tasca en la millora de la prevenció d’incendis forestals. 
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A més, altres mesures que considerem importants són augmentar  la 
presència de medi aeris antiincendis a la nostra illa, durant la major part 
dels  mesos de l’any i col·laborar per a la implementació d’indústries que 
millorin la gestió de les zones boscoses com ara pot ser la indústria 
relacionada amb la biomassa. 
  

116 2.3.- La mobilitat a Eivissa, un nou model de consciència 

col·lectiva 

 

117 Eivissa es troba en una espiral de creixement que, com hem dit, posa a 
prova totes les infraestructures i serveis de la nostra illa. L’estacionalitat 
fa que sigui difícil veure quins problemes son estructurals i quins 
conjunturals i dificulta fer previsions a curt, mig i llarg termini. Ens falten 
estudis i dades que ens ajudin a la presa de decisions en un entorn que 
varia de mes en mes. Aquest estudis són prioritaris i urgents perquè 
aquesta informació serà essencial abans de procedir al disseny de les 
noves línies de transport públic i de les noves concessions de servei. 

118 Un dels aspectes que es veuen mes afectats són les carreteres. Si bé 
Eivissa pateix un retràs estructural en la millora de la seva xarxa viària, 
ens trobem en un moment en què hem de realitzar millores 
encaminades a millorar la seva  integració i intermodalitat, hem de 
garantir la seguretat i hem de rebutjar l’ampliació continuada per poder 
assumir un nombre cada vegada mes gran de vehicles. 

119 La nostra aposta és clara: impulsar el transport col·lectiu a la vegada 
que entenem necessària la mobilitat no motoritzada per a distàncies 
curtes i imminent el salt a la mobilitat elèctrica de forma gradual però 
sense pausa. El futur d’una mobilitat insular 100% elèctrica no és una 
utopia, potser una realitat relativament propera si prenem les decisions 
adequades. 

120 Però la mobilitat no és una cosa que depengui només de les 
administracions. L’èxit dels diferents tipus de transports depèn de la 
percepció de la ciutadania i de l’ús que d’ells en faci. La implantació i 
millora del transport públic només serà possible amb la implantació de 
millores en les línies i els horaris però també és necessària la 
concienciació de tota la població que permeti la introducció del transport 
públic en el nostre dia a dia. 

121 Per poder dur endavant una política de mobilitat nova i adient, cal 
obtenir de les administracions de la comunitat autònoma i de l’Estat un 
finançament just, adequat a la població i equilibrat en funció de les 
diferents apostes per la mobilitat inclòs el tren, pel qual Eivissa no 
aposta i hem d’obtenir una compensació i un reequilibri territorial just. 

122 La potenciació de mobilitat no motoritzada requereix de vials adequats 
que donin la màxima seguretat al seu ús. La peatonalització ha d’anar 
acompanyada de la millora de aparcaments i el transport públic tal i com 
s’està ja fent en el cas de d’Eivissa . Ja què , en cas contrari pot passar 
que repercuteixi sobre el comerç. 

123 Els nuclis urbans i els perifèrics s’han de dotar d’una xarxa de vials pels 
quals puguin circular vianants i ciclistes de manera ràpida i eficient, 



 

  3r Congrés de la FSE 

  Eivissa: èxit, convivència i sostenibilitat 

16 

accedint de manera segura als nuclis on els vianants  han de ser els 
autèntics protagonistes de la mobilitat. 

124 La nostra feina ja ha començat a totes les institucions on governem. 
Mesures com la integració tarifària, l’adequació del transport públic a les 
necessitats dels diferents segments de població com a estudiants o gent 
major, unir zones residencials amb zones d’equipaments educacionals, 
esportius o sanitaris o amb els centres comercials, zones turístiques 
amb platges, etc. Un sistema de targetes de transport adequades a les 
necessitats de cada grup de població o transport a demanda a zones 
allunyades o amb menys població. 

125 Tot això ha de culminar en les noves concessions que s’han de treure a 
concurs durant 2018 i  on un nou mapa de concessions marcarà les 
prioritats a cobrir pels pròxims 10 anys. La forma de gestió interessada 
permet poder anar actualitzant les línies a les necessitats que puguin 
anar sortint durant aquest període de manera eficaç i econòmica. 

126 Cada vegada es fa més evident la necessitat d’utilitzar el transport públic 
per minimitzar el trànsit i reduir les emissions de diòxid de carboni, que 
fan que el canvi climàtic s’acceleri i les temperatures pugen. Per tal 
d’aconseguir menys circulació del transport privat, és fonamental 
avançar en la nostra aposta clara per un millor transport públic. Cal fer 
un anàlisi acurat abans de procedir a la creació de noves línies de bus 
que connectin nous espais fins ara no accessibles amb transport públic 
i la creació de una línia de bus circular que connecti tots els municipis 
de la nostra illa, poden ser accions necessàries per aconseguir aquesta 
tasca. 

127 Caldria analitzar  seriosament l’aposta per un servei de “bicing” als 
nuclis urbans ja què als nuclis més petits  resultaria difícil la seva gestió 
i la seva viabilitat econòmica, però que, amb carrils específics per 
garantir  la seguretat dels usuaris, és un model al qual hauríem d’anar 
per millorar la mobilitat i per reduir el trànsit. 

128 La mobilitat a l’illa d’Eivissa ve condicionada pel seu model territorial, 
econòmic i turístic. Les infraestructures viàries i els serves públics de 
transport necessiten ser millorats per reduir la utilització del transport 
privat però també és necessari una aproximació més ampla que 
incorpori la creació d’aparcaments dissuasoris, el tancament de platges 
i la peatonalització dels espais urbans. Es necessari regular la mobilitat 
dels grans centres d’atracció de població i turístics com són platges, 
discoteques, perquè aquest disposin d’espais específics per al transport 
públic i plans de mobilitat específics. La ciutat i pobles també han 
d’incorporar de plans de mobilitat sostenibles que facilitin la circulació 
de transport públic prioritzant-lo respecte al transport privat. 

129 La millora del transport públic tradicional (bus, taxi) ha d’anar 
acompanyar dels nous sistemes de transport públic com ara el bicing o 
el car sharing , sempre i quan s’analitzi i el confirmi la seva viabilitat 
financera, però també d’una concienciació col·lectiva perquè es 
produeixi un canvi d’hàbits en la població resident. Per fer-ho és 
necessari que durant tot l’any es disposin de millors serveis amb un 
transport públic atractiu, còmode, silenciós i de zero emissions amb 
freqüències i línies adaptades a les necessitats dels usuaris. Per 
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fer-ho serà necessari aprofundir amb nous models com el del transport 
a la demanda i millorar els serveis d’informació per adaptar l’oferta a la 
demanda i millorar la qualitat dels serveis.  
 

130  2.4.-La ciutat i els pobles 

 

131 L’atractiu paisatgístic de l’entorn, el clima, la possibilitat de trobar feina 
ràpidament i altres factors, han fet que moltes persones, hagin escollit 
els nostres pobles, com a lloc de residencia habitual. Això ha fet que la 
població resident creixi de forma molt significativa, als darrers anys. 

132 Aquest augment poblacional i l’urbanisme als nuclis amb major població 
resident, han derivat en la necessitat d’assolir una sèrie de 
transformacions als nostres nuclis urbans, per tal de facilitar la 
convivència ciutadana i donar una bona assistència des de els serveis 
públics, als residents i a les persones que ens visiten.  

133 Fer una revisió profunda, treballar amb fermesa per minimitzar els 
problemes de remors i música, trànsit als nuclis urbans, habitatge, 
seguretat i neteja, són tasques en les que hem de continuar insistint per 
millorar la vida a la nostra ciutat i als nostres pobles. 

134 Desenvolupar diferents plans específics per tractar tots aquells 
problemes que redueixen la qualitat de vida dels residents. Aquests 
plans permetrien la harmonització normativa entre municipis i la 
unificació de criteris davant les conductes incíviques que deterioren 
alguns aspectes de la vida diària i que generen una mala imatge per als 
visitants.  

135 Un element important en la definició del model de poblament de l’illa és 
el planejament urbanístic on es defineixen els usos, la morfologia, 
l’entramat, els serveis, etc. Els i les socialistes volem que la ciutat i els 
pobles d’Eivissa siguin espais de caràcter amable, ajustats a les 
mesures de l’illa i amb les característiques pròpies i que reflecteixen la 
nostra cultura i la nostra imatge. Espais que siguin de fàcil accés, amb 
condicions d’higiene i de serveis elevats, amb les infraestructures 
necessàries per  poder donar els serveis de qualitat que els eivissencs 
i eivissenques  ens mereixem. Per això, hem de donar un impuls al 
desenvolupament dels planejaments urbanístics i hem de treballar per 
l’aprovació uns planejaments adients a les nostres necessitats 
col·lectives; uns plantejaments allunyats dels interessos particulars i 
partidistes; uns planejaments que dotin als espais urbans dels serveis 
necessaris i reserven els espais necessaris per donar un caràcter 
amable, humà  i eivissenc als nostres pobles i ciutat.  

136 De tot l’ espai urbà, queda més que clar que és la Ciutat d’Eivissa el 
punt des d’on s’organitza la xarxa urbana de tota l’illa. És el punt de 
connexió amb Formentera i és l’espai de concentració dels serveis de 
caràcter insular majoritàriament. Per aquest motiu hem de continuar  en 
el reconeixement real de la “capitalitat” que ja està exercint de 
l’Ajuntament d’Eivissa i,  per la qual cosa, reconeixent de la necessitat 
de donar-li un estatus de primer ordre dintre del disseny de la 
planificació urbana i territorial de tota l’illa d’Eivissa. 
  



 

  3r Congrés de la FSE 

  Eivissa: èxit, convivència i sostenibilitat 

18 

137 2.5.-La mar 

 

138 La mar que ens envolta és un dels valors amb major importància, i fa de 
l’illa d’Eivissa un lloc únic al món. La cura d’aquest entorn i del seus 
ecosistemes és obligatori per poder seguir gaudint de la bellesa natural, 
del nostre territori. La lluita per aconseguir una Mediterrània lliure de 
prospeccions petrolieres, seguirà sent la nostra prioritat com a mesura 
de protecció del nostre mar 

139 La mar i la seva preservació, depenen de tasques que hem de continuar. 
Fer una gestió responsable dels fondejos als nostres parcs naturals, 
seguir treballant per a la preservació de les reserves naturals, el fons 
marí i la posidònia, reduir la contaminació, posar en valor el nostre 
sector pesquer, son accions bàsiques en les que hem de seguir 
treballant. Hem d’implantar els fondejos ecològics a totes les cales i 
platges de l’illa i anar cap a la prohibició del fondeig lliure en cotes 
superiors als 40 m de profunditat que és on està localitzada la 
Posidònia. 

140 Hem d’impulsar polítiques actives de formació i ocupació que facin 
possible continuar viu l’interès dels eivissencs i les eivissenques, pels 
treball a la mar i que fomentin la continuïtat del sector pesquer i la 
comercialització del producte local, posant en valor la seva qualitat. 
Aquestes són les polítiques que hem de continuar i prioritzar, posant el 
sectors marítim i pesquers dins dels sectors estratègics de 
desenvolupament econòmic . Posar en valor la mar i tot el que ens 
aporta, a de ser una de les nostres prioritats i, per tant, ha de passar a 
ser un eix transversal de la majoria de les accions que implementem.  

141 El sector nàutic és clau per nosaltres, hem treballat amb fermesa per 
millorar les instal·lacions portuàries i això ha estat determinant per a 
aconseguir un turisme nàutic amb major poder adquisitiu. Hem 
demostrat que millorant les instal·lacions portuàries ja existents, ha estat 
suficient per donar un millor servei a les persones que viuen i gaudeixen 
de la mar. En aquest sentit hem de seguir defensant el nostre model 
d’oposició a la construcció de nous ports esportius i hem de seguir en el 
model d’ordenació i regulació de fondejos a tot arreu de la nostra costa. 
Hem de deixar palesa  la nostra defensa de tot el domini marítim 
terrestre com a unitat imprescindible per a la supervivència de l’illa 
d’Eivissa. 

142 Hem de continuar amb el punt de equilibri, que fins ara hem aconseguit, 
a les nostres instal·lacions nàutiques. Un model de turisme i activitats 
nàutic-pesqueres, que permeti la convivència entre els treballadors i 
treballadores del sector, els residents que tenen petites embarcacions i 
el turistes de gran poder adquisitiu i grans embarcacions, que ens visiten 
cada estiu. Una tasca per aconseguir que les persones que ens visiten 
siguin cada vegada més conscient de la importància del nostre mar i de 
mantenir-lo, és la nostra assignatura pendent. 

143 Vinculat a la mar i d’especial interès per nosaltres, és el nostre litoral,  
que té unes característiques i una bellesa natural extraordinàries. Fruit 
d’aquesta bellesa natural, i del èxit que tenim com a destinació turística 
,aquest litoral concentra una gran pressió urbanística i, cada 
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vegada més, la creació de noves instal·lacions i infraestructures de 
caràcter econòmic  i de serveis.  En aquest sentit hem de procurar 
aconseguir un gestió sostenible del nostre litoral i que ens permeti la 
preservació d’aquest territori a llarg termini. 

144 3.- L’Economia: el motor de progrés i millora 

social  
145  3.1.-El valor de l’èxit i la seua gestió  

 

146 Si les Illes Balears són avui un model d'èxit, d'atracció en un món global, 
que creix, Eivissa en particular és una illa que ha demostrat una 
capacitat notable d’adaptació a la crisi per respondre a reptes 
econòmics, amb una economia emprenedora, líder en models 
d’innovació de la indústria turística a les Illes Balears i exemple per a tot 
el sector turístic espanyol, amb una potencialitat de creixement i 
creativitat molt importants. 

147 Eivissa ha estat sempre una illa d’oportunitats i de progrés, fins i tot en 
els moments més difícils de la crisi. Avui en dia és capdavanter en quant 
a creixement econòmic i creació de llocs de feina però, al mateix temps, 
conviu amb diverses realitats que condicionen el futur: 

148 a. La primera, la sostenibilitat social, econòmica, mediambiental, 
climàtica i d'infraestructures del model a mig i llarg termini. 

149 b. La segona, la convivència d'una percepció de que hi ha una 
recuperació real, però que no va acompanyada d'una bona redistribució 
de la riquesa, millors serveis, més oportunitats i obertura a nivell 
econòmic i social, ni tampoc de millors salaris, ocupació més estable i 
pensions més altes. 

150 c. La tercera realitat és que davant un creixement que condiciona la 
sostenibilitat i que  posa al límit els recursos naturals i les 
infraestructures, augmenta la població, exigeix més, millors i nous 
serveis, condiciona els pilars del benestar i hipoteca la resposta de les 
institucions, i per tant es necessita un clar dibuix de les necessitats 
futures, i també presents, per a poder tenir els recursos necessaris per 
donar resposta a aquests reptes. 

151 En definitiva, el socialistes d’Eivissa volem que el creixement que tenim 
ara a la nostra Illa sigui sostenible en el temps i faci possible una millor 
qualitat de vida per tothom. 

152 En el darrer període 2011-2016 s´han produït diversos fenòmens que 
tornen a plantejar la necessitat de solucions estables per al futur. 

153 Si, per una banda s'han retallat drets i serveis i s'han fet polítiques 
d'austeritat  al temps que s'han congelat i reduït les inversions de l'Estat, 
és sorprenent que, en quant s'ha iniciat la recuperació ha tornat a 
augmentar el consum i els ingressos fiscals, ha crescut la població . Ara 
bé, aquest canvi de tendència no ha tingut correlació amb un augment 
de les inversions ni del Govern Balear ,ni des de Madrid com sempre  
cosa que ens deriva a no poder afrontar els nous reptes amb més 
garanties. 

154 Podem dir, que afrontem aquests nous reptes amb una dinàmica de 
creixement que no va acompanyada de recursos suficients per 
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garantir una bona redistribució, una actualització de les infraestructures 
clau, una millora i una aposta pels nous nínxols dels coneixement i de 
treballa  ni tampoc per ajudar amb força a una millora de la competitivitat 
i la productivitat. 

155 Per tant, els i les  d’Eivissa hem  exigir un millor finançament i un nou 
Règim Especial per les Illes Balears, però a la vegada reivindicar davant 
de l’Estat Espanyol i al Govern Balear la garantia per a Eivissa de la 
actualització de les infraestructures i dels recursos financers que se’ns 
deuen. Hem de lluitar per un model de finançament interilles que inclogui 
la corresponsabilitat fiscal real i que es basi en els criteris d’ordinalitat, 
solidaritat i de gestió compartida. En definitiva, un nou règim que 
garanteixi una clara compensació de tot el que suposa la insularitat 
d’Eivissa i que reconegui l’aportació del nostre territori a l’estabilitat 
financera de la nostra comunicat autònoma. 

156 Des dels anys 60, la principal activitat econòmica d’Eivissa és el Turisme 
i, avui en dia, no tan sols és la principal font d’ingressos, sinó també la 
que ens ha servit per posicionar-nos com a referent mundial, com a 
destinació turística de qualitat  i com a segell únic que ens fa menys 
vulnerables que altres destinacions a las futures fluctuacions dels fluxos 
turístics. 

157 Aquest mateix èxit, ens obliga a tots els eivissencs i eivissenques a ser 
més assenyats en la cura dels nostres valors com a poble. Un poble que 
conservi les seves arrels, tradicions i patrimoni com a valors cabdals 
que puguin conviure sense cap problema amb els nostres visitants. 

158 El turisme i l’èxit que ens aporta l’hem considerar sempre com una nova 
oportunitat. Fins i tot, les amenaces que, irremeiablement, van unides al 
mateix èxit ,han de  ser un estímul per ser un referent en quant a la 
gestió i abordar les solucions necessàries. 

159 Els partits polítics, i en especial els i les , no podem ser simples 
espectadors i analistes de la diagnosi sense aportar solucions de futur 
als problemes d’avui com pot ser  l'intrusisme a tots els sectors de l'illa i 
la generació de mercat negre és un dels majors problemes de la nostra 
illa. Actualment, el mercat negre a Espanya està al voltant del 25%, el 
que implica que es deixin d'ingressar més de 70.000 milions d'euros a 
les arques de l'estat. A Eivissa, degut en part a l'excessiva estacionalitat, 
existeix un mercat negre de magnituds molt superiors. Des de la venda 
ambulant, passant per el transport il·legal o el lloguer de pisos, existeix 
un cúmul d'activitats que són desenvolupades de forma continua pels 
mateixos infractors. Des de la Federació Socialista d'Eivissa no podem 
permetre que el creixement econòmic pugui basar-se en les 
irregularitats i en activitats que queden fora del marc jurídic i puguin 
esdevenir competència deslleial als nostres empresaris. Per aquest 
motiu: 

160 a. S’han d’establir mesures de transparència i coordinació entre 
administracions per tal d'identificar els infractors sancionats i crear una 
base de dades conjunta. 

161 b. Hem de reclamar i exigir  un nou sistema de finançament de Consells 
que tingui en compte variables de creixement econòmic. D'aquesta 
forma, els ingressos dels principals autogoverns de les Illes 
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estaran correlacionats amb el creixement econòmic que representen i 
conseqüentment, amb la contribució fiscal que aporten a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

162 c. La invasió d’empreses temporeres als mesos d’estiu provoca, entre 
altres, una competitivitat per a les empreses que formen part del 
nostre    teixit productiu a les illes. (Per exemple, les empreses de 
lloguers de cotxes que venen de fora de la nostra comunitat autònoma 
provoquen    costos a la societat de les illes, però no contribueixen a la 
millora del sector públic i de tots els seus serveis). Per aquest motiu, 
des de la FSE hem de reclamar a les institucions l'aplicació de polítiques 
impositives orientades a fomentar el teixit empresarial de les nostres 
illes evitant la competència deslleial existent.  

 
163 3.2.-Turisme, un camí cap a la convivència i l’excel·lència 

 

164 Necessitem donar un valor afegit al turisme de manera que repercuteixi 
en benestar per la societat eivissenca tant a nivell social com econòmic 
però, sobretot, mediambiental, el nostre objectiu ha de ser aconseguir 
que respectuós amb el nostre entorn. 

165 Els i les  hem d’exigir a les empreses d’Eivissa un major compromís de 
desenvolupament de plans de responsabilitat social corporativa per a 
què participin  també en atendre a les demandes de la societat. Perquè 
cada vegada més, la competitivitat de les nostres empreses anirà lligada 
a la bona salut de la nostra societat. Una empresa necessita crear valor 
compartit per generar, no tan sols demanda dels seus productes, sinó 
també proporcionar actius públics crucials per entorns favorables de 
creació de treball. 

166 El valor compartit de les nostres empreses i en especial de les 
turístiques es percebrà de manera molt positiva cap a la nostra societat 
quan es generi, no tan sols valor per l’empresa, sinó també beneficis 
per a la nostra societat i s’involucrin, juntament amb les Administracions 
Públiques, amb la finalitat de trobar solucions de manera sostinguda i 
permanent als problemes que ens crea la forta estacionalitat com són 
l’intrusisme en quasi tots els sectors econòmics de la nostra Illa.  

167 El turisme és la principal activitat de l'illa d'Eivissa i, per aquest motiu, 
cal gestionar-la d'una manera efectiva i, al mateix temps, d'una manera 
sostenible i compatible amb la convivència de la població resident. Des 
de la FSE es fomentarà en tot moment la convivència  amb els residents 
per poder arribar a un equilibri entre les activitats turístiques i la vida 
dels residents. Per aquest motiu, hem de donar  especial atenció a 
aquelles zones madures. Hem de reclamar l’aplicació de  polítiques de 
convivència i horaris compatibles  amb la vida dels residents i s’ha 
d’exigir l'eliminació de les limitacions legals per tal de poder incrementar 
els serveis d'inspecció per al control de les irregularitats a totes les 
activitats econòmiques on es detectin. 

168 Actualment a Eivissa sols s'explota la darrer part de la cadena 
productiva del sector serveis que és la prestació del servei mateix. Per 
a la prestació dels serveis, cal de mà d'obra qualificada que, en la 
majoria dels casos, ve de fora de l'illa. Paral·lelament, molts de 
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joves eivissencs i eivissenques  han de marxar a l'illa perquè no troben 
feina qualificada als diferents sectors. Una de les funcions dels sector 
públic és reduir, en la mesura del que sigui possible, l'atur friccional que 
sorgeix de la divergència dels perfils dels treballadors i treballadores i 
de la demanda del principal sector productiu. Per aquest motiu, els i les  
fomentarem la formació de qualitat a les principals activitats de l'illa com 
és la cuina, l'hostaleria i els serveis en general. Aquesta formació, 
s'impartirà des de una vessant professionalitzadora com és la formació 
professional en tots els aspectes i totes els seus nivells.  

169 Aquesta formació ha de ser contínua i permanent de manera que 
permeti avançar i actualitzar-se en els coneixements per això, els i les  
hem d’ apostar de forma decidida per millorar, conjuntament en la UIB, 
la formació de que s’imparteix de l’ Escola de Turisme d’ Eivissa . 
Igualment, hem de seguir avançant en la recerca de finançament i 
desenvolupament  del projecte de Sa Coma on s’ubicarà, entre altres la 
Escola d’Hostaleria, a una peça fonamental per la formació teòrica i 
pràctica dels quadres de tipus intermedi del sector turístic, un projecte 
socialista que sense, cap dubte, és clau per els treballadors i 
treballadores. 

170 El socialistes hem de fer incís en el desenvolupament de plans de 
ordenació turística per gestionar les zones madures i els espais de gran 
afluència turística amb la finalitat  de donar solució als problemes 
estructurals que patim i, alhora, reconvertir zones com Sant Antoni o 
Platja d’en Bossa entre d’altres amb l’objectiu de millorar la qualitat i 
donar solució a problemes estructurals millorant la col·laboració amb 
tots els agents locals i així, a poc a poc poder ,anar cap a l’excel·lència 
del servei turístic i de  la nostra economia.  
 

171 3.3.-Transversalitat, diversificació i redistribució 

 

172 L’economia eivissenca, no sols a de dependre de l’activitat turística, sinó 
que ha de créixer en tots aquells àmbits on presenti una avantatge 
competitiva. Per exemple, la moda, és una industria de l’antiguitat de 
l’illa i cada vegada més, presenta un major impacte a nivell nacional i 
internacional. El foment de les activitats de moda, restauració, productes 
locals o altres activitats no relacionades amb el turisme tenen un 
impacte positiu no només en termes promocionals, sinó també en 
termes del teixit productiu de l’illa que, en última instància, són els 
creadors d’ocupació a la nostra illa.  

173 Afavorir sempre els escenaris de “win-win” entre empresa i societat serà 
la millor manera de crear valors compartits que impulsin una millora 
competitiva de la nostra Illa. 

174 Els i les d’Eivissa volem crear sinèrgies del turisme en sectors tals com: 
175 a. Productes i derivats del sector primari. 
176 b. Comerç i petit comerç. 
177 c. Moda. 
178 d. Sector de la Construcció. 
179 e. Sectors d’eficiència energètica. 
180 f. Energies renovables. 
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181 Els productes turístics que hem de desenvolupar i estructurar són tots 
aquells relacionats amb combatre la estacionalitat que patim: 

182 a. Cultura. 
183 b. Gastronomia. 
184 c. Turisme Actiu (naturalesa i esports) 
185 d. MICE 
186 e. Turisme Creatiu 
187 f. Wellness 

 
188 3.4.-Sector primari, una passa endavant 

 

189 El sector primari és aquell sector que més ha sofert l’impacte del procés 
econòmic d’Eivissa des dels anys seixanta. A anat perdent competitivitat 
i atractiu econòmic i això ha fet un abandonament progressiu de les 
explotacions agràries arreu de l’illa. 

190 Ara bé,  som conscients que aquest és el sector més directament 
relacionat amb les activitats actuals. És el sector que ha creat el 
paisatge actual i que estem explotant com a imatge turística. Per tant, 
el mantenir el sector primari ens assegura el manteniment del camp i 
del paisatge  que forma part inalienable de la nostra principal activitat. 
Per això, hem de ser conscients que impulsant mesures de  retorn a 
l’activitat agrària estem incentivant la consolidació i recuperació de la 
nostra identitat .  

191 També, dins del boom constructiu que ha sofert l’illa d’Eivissa ha anat 
convertint-se, l’espai rural en un espai de caràcter rururbà i ens trobem 
un paisatge conformat inicialment per un poblament dispers i que ha 
anat modificant-se cap a un ús residencial important i que ha anat 
modificant la fesomia del paisatge: cada vegada hi ha més tanques, més 
construccions no rurals, usos no residencials, etc. Això a anat 
acompanyat d’una venda important del territori a empreses i inversors 
estrangers que no tenen cap altre interès que l’especulatiu.  

192 També som conscients que les explotacions agràries no són 
competitives davant les grans empreses internacionals que generen 
productes a preus molt baixos i que ens arriben en grans quantitats. Per 
això, el nostre sector primari sols pot competir en qualitat i 
especialització local front al preu de productes forasters.  

193 Per tots aquest motius hem de ser conscients que, com a socialistes  
hem d’empènyer per donar una passa endavant al sector primari 
d’Eivissa i hem de recolzar tots aquells productors especialitzats en 
qualitat i producte local com a eina de manteniment d’un mínim de 
població arrelada a la terra i garantir el manteniment del paisatge rural 
que ens caracteritza.  

194 Així doncs,  hem de potenciar :  
195 a. Polítiques que permetin recuperar aquells espais naturals o 

rurals degradats per l’actuació insensible i irresponsable dels 
especuladors immobiliaris.  

196 b. Actuacions valentes per assegurar un mercat de caràcter local 
i de proximitat als productes fets a Eivissa, dotant-los de marques 
pròpies i ajudant a la seva difusió i venda com a únics arreu 
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del món. Tenim uns clients de tot el món que ens permeten 
exportar produccions excel·lents i que no cal anar a buscar. 

197 c. La protecció mediambiental i el control de plagues invasores a 
través de la pagesia.  

198 d. Actuació decidida de recolzament als productors agraris que 
veuen minvades les seves capacitats productives per plagues de 
gran impacte com és la Xileya. 

199 e. La implementació de la tecnologia i els avanços per poder 
conformar empreses agropecuàries que siguin modernes i 
rendibles i permetin gaudir d’un nivell de vida i d’una qualitat de 
serveis semblants als que  gaudeix qui viu d’altres sectors 
productius.  

200 f. Cercar la manera que el productor agrari pugui obtenir beneficis 
complementaris a la seva activitat productora mitjançant 
ingressos complementaris. 

 
201 3.5.-Joventut, una formació per a l’èxit. 

 

202 La joventut eivissenca en finalitzar els seus estudis obligatoris, sol sortir 
de l’illa d’Eivissa per continuar la seva formació. Una formació 
principalment relacionada amb estudis universitaris però, amb la crisi 
econòmica, ha vist com les seues expectatives no es veien complides i 
han hagut d’emigrar a altres països per poder tenir les seues primeres 
experiències laborals en els sectors per als quals s’havien preparat, ja 
que a Espanya o Eivissa no la trobaven.  

203 Per altra banda, una gran part de la joventut  que va abandonar els 
estudis abans de finalitzar la formació obligatòria, va estar la més 
castigada a l’hora de trobar una feina durant els anys més durs de la 
crisi i, actualment ,molts no tenen la formació qualificada pels llocs de 
feina que tenen més necessitats de mà d’obra qualificada. Aquests 
joves han deixat una part important de formació competencial que els fa 
més febles i necessiten major protecció per poder accedir al mercat 
laboral en condicions de poder fer un projecte de vida o bé, poder 
retornar a l’ensenyament que varen deixar abandonat per poder 
completar el seu desenvolupament competencial i formatiu i, per tant, 
tenir moltes més oportunitats de vida. 

204 Al mateix temps, molts de sectors importants a la nostra illa, com 
l’hoteleria, la nàutica, pesca, agricultura tenen una manca de 
professionals degudament formats en la matèria, cosa que provoca per 
una banda un servei de baixa qualitat i una manca de personal, al qual 
han d’anar a cercar fora de l’illa per no haver-ne de disponible. Per una 
altra, aquesta poca fortalesa fa que de terminades professions vegin 
com es van reduint de manera progressiva i, per tant, no tenim 
renovació generacional a determinats sectors i ens aboquem a una 
progressiva desaparició de professions relacionades amb la pesca i 
l’agricultura. Aquest fet ens fa més febles a tots, més dependents de 
productors de fora i provoca una pèrdua important de paisatge. 

205 Es per això, que des de les institucions s’ha d’impulsar i fomentar la 
formació dels joves que van abandonar els estudis, per què 
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aquests tinguin oportunitats de trobar treball amb unes millors 
condicions laborals i que els hi aportin una estabilitat.  

206 La posada en valor de la formació professional ha de ser un pilar bàsic 
en l’objectiu de millorar la formació del nostre jovent. És per això que 
s’ha d’augmentar la qualitat i el nombre de cursos de formació 
professional que s’imparteixen a la nostra illa, donant un important 
impuls a les matèries que tenen una major demanda de personal 
qualificat.  És per això que el campus de Sa Coma, ha de ser una 
prioritat del Consell d’Eivissa i del Govern de les Illes Balears. Ja què 
suposarà la posada en marxa de l’Escola d’Hoteleria i de l’Escola Oficial 
d’Idiomes. 
  

207 4.-Les persones:  assegurar la convivència i 

avançar en la qualitat de vida de tots és el nostre 
objecte primordial de les nostres  

 
208 4.1.-Habitatge  

 
209 El dret a un habitatge digne, és un dret de les persones reconegut a la 

Constitució Espanyola. A Eivissa, cada vegada és més difícil poder 
disposar d’un habitatge conseqüència de diversos factors, que provoca 
que sigui més difícil l’emancipació del nostre jovent o també que les 
persones que és desplacen a la nostre illa per motius laborals trobin un 
allotjament digne i a un preu assequible. És important tenir polítiques 
clares encaminades a donar solució a aquest problema creixent per tal 
que la coexistència d’una industria important per a Eivissa com és el 
turisme, no suposi un factor negatiu a la ciutadania.  

210 No obstant això, la solució a aquest problema no passa per ampliar el 
sòl disponible per construir nous habitatges, el quals poden passar a ser 
motiu d’especulació i realment no donin un alternativa habitacional  que 
és el que necessitem 

211 Una altra realitat que ens trobem a dia d’avui, és que les fórmules 
tradicionals d’HPO, són un model que no garanteix que realment 
aquelles persones que tenen difícil accés a l’habitatge puguin beneficiar-
se d’aquests projectes, perquè per poder fer front al pagament d’un 
HPO, cal una capacitat econòmica que no tothom té al seu abast. 

212 A la vista de tot això, és imprescindible impulsar noves polítiques 
d’habitatge que donin una sortida clara a les necessitats actuals sortint 
dels cànons tradicionals de promeses que transcrites a la realitat no 
solucionen un problema greu a dia d’avui a la nostre societat. 

213 Tradicionalment,  molts de sectors havien sempre facilitat habitatges als 
seus treballadors i treballadores, la qual cosa donava una certa garantia 
de una qualitat de vida més digna i, a més a més,  d’una mà d’obra més 
professionalitzada i més fidelitzada.  La manca d’habitatge per a 
persones desplaçades a treballar a la nostra illa, no sols posa en perill 
un model social i econòmic, sinó que, a més, no garanteix poder 
disposar d’efectius imprescindibles per cobrir vacants a serveis bàsics 
com són el de la sanitat, seguretat o educació, entre d’altres. 
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214 És per això que des del govern de l’estat central, és necessari que és 
modifiqui el sistema de retribucions i és reconegui un plus d’insularitat 
adient per garantir que els efectius desplaçats a territoris insulars, com 
es Eivissa, puguin fer front al pagaments de rendes per a habitatges i 
no suposi la renúncia al destí com és el cas d’ara. 

215 Les promocions d’HPO a la nostre illa, han estat des de sempre 
escasses, no sols per manca de polítiques fermes en aquest aspecte, 
sinó també per la manca de sol i ús admès als diferents planejaments 
urbanístics municipals per aquest ús. Adequar els planejaments 
municipals per facilitar l’impuls de promocions en aquest règim, ha de 
ser repte prioritari de les institucions locals, així com buscar formules 
públic-privades per poder garantir l’execució de nous projectes d’HPO, 
tant en règim de propietat com en règim de lloguer, essent els col·lectius 
beneficiaris prioritaris, les persones joves que tenen més dificultat 
econòmica per disposar d’habitatge, persones en risc d’exclusió social, 
persones que la seva situació personal ha canviat motiu de situacions 
familiars o laborals sobrevingudes o aquelles persones de col·lectius 
laborals més desafavorits.  

216 Una correcta política en habitatge no sols ha d’estar enfocada a 
promoure habitatges de nova construcció, sinó també en garantir 
alternatives que van des de incloure línies d’ajudes en els pressupostos 
anuals de les administracions locals encaminades a que certs col·lectius 
puguin rebre ajudes per aquesta finalitat, polítiques de control per evitar 
l`ús indegut d’habitatges residencials per altres usos econòmics, 
impulsar la recuperació d’espais residencials degradats en zones 
habitables, potenciar el règim de lloguer amb garanties cap el propietari 
per garantir l’ús indegut de l’habitatge en altres usos no residencials.  
 

217 4.2.-Treball i formació 
 

218 Treball i formació són conceptes lligats un a l’altre per garantir una 
estabilitat social ferma. Eivissa compta amb una industria turística 
potent que promou any darrer any un nombre molt important de llocs de 
feina. Aspectes com la bonança del sector turístic insular, la millora de 
la qualitat dels establiments turístics, l’augment de la població resident 
tot l’any, la posada en marxa de nous serveis de caràcter social, entre 
d’altres, ha provocat que cada vegada sigui més important 
l’especialització i professionalització de les persones. 

219 No podem deixar de costat tampoc, el fet que encara que la situació 
econòmica hagi millorat, el repartiment d’aquesta bonança és desigual i 
certs col·lectius es troben encara en situacions laborals inferiors front a 
d’altres, així com també ens trobem encara front a algunes situacions 
de veritable abús laboral. El intrusisme es també un mal endèmic que 
tenim a aquesta illa i això provoca situacions laborals intolerables a una 
societat del segle XXI. 

220 És important també recordar que la reforma laboral aprovada pel 
Govern del Partit Popular, segueix a dia d’avui i això provoca que moltes 
treballadores i molts de treballadors i treballadores públics, han de 
suportar una càrrega de feina més gran donat la manca de 
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personal a moltes àrees, fins i tots àrees bàsiques per a la seguretat i 
salut de les persones. Això també provoca un efecte dominó, ja que la 
manca de personal públic incideix en certs serveis d’inspecció i control, 
i certs sectors laborals privats s’aprofiten d’aquesta situació d’impunitat 
provocant situacions insostenibles amb els seu personal laboral. 

221 Fet aquest anàlisis, queda clar que els eixos principals als quals han 
d’anar encaminades les polítiques laborals i formatives son: 

222 Millora de les condicions laborals jugant un paper important dins 
del diàleg social entre les sectorials i els diversos agents sindicals. 

223 Reforç dels serveis de control i inspecció per a la lluita contra 
l’intrusisme. 

224 Polítiques d’impuls per a la igualtat laboral d’homes i dones. 
225 Polítiques de responsabilitat social corporativa. 
226 Polítiques d’ocupació lligades a la formació i desenvolupament de 

polítiques actives d’ocupació. 
227 Plans de formació especialitzada. 
228 Avanç  de la formació professional com a eina  de 

desenvolupament i de millora personal, social i econòmica. 
229 El diàleg per a la millora de les condicions laborals de totes les persones 

treballadores es peça clau per una estabilitat laboral veritable. Els 
agents socials han set els que sempre han vetllat per garantir els drets 
laborals i millorar les condicions salarials. El govern del PP a Madrid des 
de l’arribada de Mariano Rajoy, no ha fet més que emprendre mesures 
que han reduït considerablement aquests drets laborals, cosa la qual 
hem de lluitar per tornar a recuperar. 

230 Els i les  no ens podem quedar passius davant aquesta minva de drets 
laborals i juntament amb els sindicats  hem de treballar per recuperar la 
dignitat laboral de tothom.  

231 En aquest sentit un dels reptes principals ha d’estar la millora dels 
salaris, principalment en aquelles categories socials on a diu d’avui les 
ràtios salarials son més baixes i més quant per la seva càrrega de feina, 
el desgast físic es major.   

232 Una part important de les polítiques d’ocupació és aquella que fa que 
les actuacions siguin derivades d’una estratègia de desenvolupament 
de caràcter conjunt a nivell local. Resulta imprescindible tenir una 
planificació de desenvolupament local per poder dur endavant la resta 
de peces que conformen el mercat laboral en tos els seus caires d’oferta 
i demanda:  

233 Els i les  som plenament conscients de la importància de l’encert en la 
carrera professional de les persones, per això  hem de fer actuacions 
fermes per implantar i desenvolupar uns serveis d’orientació sòcio-
professional i laboral ta tot arreu del nostre territori Resulta 
imprescindible una bona orientació i planificació personal, laboral i 
professional per poder tenir èxit al llarg de tota la vida laboral de les 
persones.  

234 A més, aquesta orientació ha d’anar lligada a l’anàlisi sòcio-laboral del 
nostre teixit productiu per poder avançar-nos a les necessitats de 
professionals als diferents sectors. Som conscients que hem de fer una 
formació avui per preveure les necessitats a llarg termini (5-10 
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anys) si estem preparats , podrem cobrir la demanda del mercat laboral 
intern de l’illa sense haver de recórrer a professionals forasters.  

235 Hem d’establir tot una sèrie d’incentius als professionals i a les 
empreses per a desenvolupar un procés de formació continuada i d’ 
actualització de coneixements i de competències, però també hem de 
plantejar polítiques d’actualització i creació de les instal·lacions 
necessàries per poder desenvolupar una formació de qualitat i adaptada 
a les necessitats actuals i reals. A Eivissa  hem sofert un dèficit històric 
de manca d’instal·lacions educatives que hem de reivindicar i subsanar.  

236 Un dels problemes de la formació a l’illa d’Eivissa és el de l’ accés a la 
formació per manca de possibilitats de caràcter econòmic, per això , 
hem d’apostar des de la FSE per la implantació d’una política de beques 
de caràcter local adreçada a potenciar la possibilitat de formació de 
tothom, tant en l’etapa de formació inicial com de formació continuada 
al llarg de la vida personal i professional. si incentivem la formació estem 
millorant la possibilitat d’èxit de tothom  mitjançant la millor ocupabilitat 
i la millor formació com a persones.  

237 Ara bé, la formació essencial i a la que hem de posar un interès especial 
és la bàsica perquè és la que dona i conforma les característiques de la 
societat i de les persones que la conformen.   

238 Com a socialistes, tenim molt clar que l’educació universal i pública és 
un pilar fonamental de l’ estat del Benestar, per la qual cosa hem de 
seguir apostant per  assegurar una educació de caràcter públic des 
d’edats molt primerenques i garantir l’escolarització des dels 0 anys i 
fins a la finalització dels estudis  que permetin a tothom accedir al 
mercat laboral. 

239 Per això, seguirem lluitant per aconseguir tenir una xarxa de centres 
educatius de caràcter públic que donin resposta  quantitativa i 
qualitativament a la necessitat eductiva tant de la població arrelada com 
d’aquella població que, per motius de laborals o socials, decideix venir 
a Eivissa i establir-s’hi.  

240 Com a eivissencs i eivissenques , hem de fer una passa decidida cap a 
la reivindicació de totes aquells instal·lacions educatives que ens fan 
falta, a eliminar del dèficit històric en infraestructures educatives que 
hem sofert des de fa molt de temps i a la possibilitat de poder tenir una 
capacitat decisòria en les polítiques educatives que aplica el govern de 
les Illes Balears a l’illa Eivissa.  

241 Tampoc ens podem oblidar de la Universitat com a centre de formació i 
de recerca i com a punt de desenvolupament del coneixement i el 
desenvolupament. Des de la Federació Socialista hem d’impulsar 
l’adaptació de l’oferta formativa que te la UIB a la realitat de la nostra 
illa. Hem de reivindicar la nostra situació  pròpia i  diferent de la resta de 
les illes.Com a socialistes d’Eivissa hem de cercar la millor formació, la 
més adient i la que millor s’adapti a les nostres necessitats i a les nostres 
demandes.  
 

242 4.3.-La seguretat com a principi de la protecció dels drets 
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243 Una part fonamental i que assegura el desenvolupament de la vida i de 
l’activitat està en la possibilitat de tenir seguretat davant les possibles 
agressions físiques i psíquiques que podem tenir. Per poder avançar en 
l’assoliment i gaudi dels drets de tothom hem de potenciar la  va 
destacar la necessitat de la participació dels cossos de policies locals 
en diferents àmbits i sectors relatiu a la protecció dels drets dels 
ciutadans: la seguretat ciutadana, el desenvolupament de la 
denominada Policia de Proximitat i la participació dels cossos de 
seguretat locals a funcions de Policia Judicial. 

244 El model de seguretat dels cossos de policies locals a la nostra illa 
depèn del diferents ajuntaments, i així està garantit per la normativa 
vigent. No obstant, i amb les particularitats del règim insular, amb la falta 
de recursos existents i les dificultats en matèria de contractació dels 
agents de seguretat pública, resulta necessari  establir un model de 
seguretat a nivell insular, per tal de què les polítiques en matèria de 
protecció dels drets dels veïns de la nostra illa es gestionen de manera 
coordinada amb la finalitat de prestar els serveis públics demandats per 
la societat. Aquest model a potenciar seria el de una policia Local 
Integral, amb una carta de serveis orientats a la seguretat ciutadana, la 
Policia de Proximitat i que també podria assolir la realització de funcions 
de Policia Judicial. 

245 No podem obviar què la Policia Local es la més pròxima als ciutadans. 
Normalment és a qui s’acudeix  en un primer moment per presentar una 
queixa,  manifestar una molèstia, denunciar un delicte, etc. Per tot això, 
i atenent a les característiques pròpies de la insularitat, hem d’ impulsar 
un nou model de gestió de transformació de les policies, establir un 
servei policial amb les degudes garanties d’eficiència i eficàcia pròpies 
de tot servei públic ,i per això, hem d’incorporar a les nostres polítiques 
de gestió de la seguretat municipal el següents aspectes: 

246 a. Major implicació amb la ciutadania. S’han d’implantar mesures reals 
d’interactuació amb els veïns, de una forma més dinàmica i 
personalitzada. Establint i desenvolupant situacions confiança dels 
veïns  s’augmentarà el grau i l compromís dels ciutadans amb els 
policies locals, alhora que es reforça la seguretat i cooperació. 

247 b. Augmentar  els recursos materials i personals és el més urgent per 
poder donar resposta a la situació actual. A més, dins l’era digital i les 
TIC, els cossos policials han de contar amb mitjans tecnològics a l’altura 
dels actuals canvis sociològics, per tal d’establir mecanismes de 
protecció eficients i eficaços. 

248 c. Optimització dels recursos. Establir deteccions dels principals 
problemes dels ciutadans serà fonamental per donar una resposta 
adequada a les demandes dels veïns i poder assignar els recursos 
necessaris per aquestes demandes. Creació d’unitats d’anàlisis de 
dades, Observatoris de conductes incíviques. Les dades i la informació 
son fonamentals per poder establir sistemes de gestió eficaços i 
eficients, per això i per poder adoptar els mecanismes de prevenció 
adequats a les demandes ciutadanes es potenciaran la creació 
d’aquests departaments municipals encarregats de recopilar, analitzar i 
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interpretar les dades i proposar les mesures corresponents a les 
demandes detectades. 

249 d. Cooperació. Aquesta serà fonamental entre els diferents cossos 
policials i de seguretat als municipis de l’illa, i també dins d’una mateixa 
administració municipal. Si la feina desenvolupada pels policies locals 
va més enllà de les funcions “bàsiques i  participen a funcions què 
impliquen directament a departaments com turisme, mobilitat, medi 
ambient, etc, serà fonamental establir mecanismes de cooperació 
atenent a cadascuna de les circumstàncies què poden donar-se. 

250 e. Parlant de les funcions en matèria de Policia Judicial, i atenent al 
sentit ample del seu termini, seria convenient analitzar a cada municipi 
si per les circumstàncies de cadascun podrien signar-se acords relatius 
a l’ampliació de funcions en matèria d’investigacions de determinants 
delictes, tal i com es preveu per part del Ministeri d’Interior i la Federació 
Espanyola de Municipis i Províncies, tot allò en ares de millorar i 
optimitzar els recursos que a les temporades estivals arriben per part 
dels cossos de l’Estat i el volum de feina què tenen. 

251 f. Per tot l’anterior, podem establir un model de seguretat municipal 
INTEGRAL, en aquesta triple esfera què constitueix la Policia Local: la 
més propera i pròxima als ciutadans, amb l’increment en funcions de 
seguretat ciutadana i la possibilitat d’assumir funcions d’investigació de 
determinats delictes lleus i menys greus, què estableix la legislació i 
normativa vigent. 
 

252  4.4.-Salut i serveis bàsics 

 

253 Les polítiques socialistes en matèria de benestar social, han marcat un 
abans i un desprès a la història del nostre país. Per el contrari, les 
polítiques liberalitzadores i de retallades en matèria social del Partit 
Popular implantades en aquestes darrers legislatures presidides per 
Mariano Rajoy, no han fet més que provocar situacions de més 
desigualtat entre les persones. 

254 La classe mitjana que sempre havia existit, està ara en perill d’extinció i 
ens trobem davant un nou model de societat on són cada vegada més 
les famílies i diverses persones que tenen dificultat per arribar a final de 
més, que tenen dificultat per afrontar despeses bàsiques con és 
habitatge, cura de la salut, educació dels infants, entre d’altres. 

255 L’article 16 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix que 
seran els poders públics de les Illes Balears, els que defendran i 
promouran els drets socials dels ciutadans dins el nostre àmbit 
territorial, la qual cosa suposa la representació d’un àmbit inseparable 
cap el respecte dels valors i els drets universals de les persones i que 
es fonament essencial del progrés econòmic, cultural i tecnològic. 

256 Es per això molt necessari treballar i establir polítiques socials 
encaminades a:  

257 a. Defensar la integritat de les famílies, entenen com a concepte família, 
totes aquelles varietats que és puguin donar: famílies nombroses, 
famílies monoparentals, famílies formades per persones del mateix 
sexe, famílies en risc d’exclusió social, entre d’altres. 



 

  3r Congrés de la FSE 

  Eivissa: èxit, convivència i sostenibilitat 

31 

258 b. Especial cura, protecció específica i tutela social del menor, 
especialment quan el menor es troba en situacions de desarrelament, 
desprotecció o de carència per poder cobrir les seves necessitats 
bàsiques. 

259 c. Garantir la no discriminació i els drets de les persones dependents i 
les seves famílies a la igualtat d’oportunitats, la seva participació i 
protecció, a la integració i a l’accessibilitat universal en qualsevol àmbit 
de la vida pública, social, educativa i econòmica. 

260 d. Les persones majors son també un col·lectiu que freqüentment es 
troben davant situacions de vulnerabilitat, per tant la protecció i atenció 
integral de les persones majors per a la promoció de la seva autonomia 
personal i del seu envelliment actiu que els permeti una vida digna e 
independent i el seu benestar social e individual, ha de ser un dels 
objectius principals a assolir.  

261 e. Desenvolupar polítiques que garanteixen la participació de la joventut 
en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural, ha de ser 
objectiu prioritari per garantir una renovació de la nostre societat, però 
una renovació forta i amb mires de futur. 

262 f. Promoure polítiques d’assistència social per atendre les necessitats 
de persones que és troben en situacions de marginació social, pobresa 
o exclusió social, ha estat sempre un signe d’identificació de les 
polítiques socialistes i ara més que mai és important seguir incidint en 
aquest aspecte. 

263 g. Assolir la igualtat de drets entre homes i dones no s’ha pogut 
aconseguir, encara que les polítiques socialistes en aquest sentit han 
donat sempre importants fruits. És molta la feina que queda per fer en 
aquest àmbit i no ens podem quedar parats en aquest sentit. Especial 
atenció en les polítiques en relació a ocupació i treball on encara és més 
patent encara situacions de discriminació de la dona front a l’home. 

264 h. La violència de gènere segueix essent una lacra en el nostre país i 
les mesures per lluitar contra aquest fenomen han d’estar actives en tot 
moment. Polítiques de lluita contra la violència en general han de ser 
prioritat. 

265 Les persones immigrants han de ser objecte també d’una especial 
atenció, no sols per garantir una atenció bàsica, sinó per una plena 
integració dins la nostre societat, prioritzant la defensa de la seva 
identitat, però incidint amb l’aprenentatge de la nostre llengua i la plena 
integració amb les nostres costums i tradicions. 

266 Els eixos de principal d’incidència de les polítiques impulsades des de 
la FSE han de passar per :  

267 a. La defensa d’una sanitat pública i universal no ha de ser discussió 
alguna i la manca de serveis a l’atenció sanitària insular, en particular al 
nostre hospital de Can Misses, que pugui suposar una discriminació de 
la ciutadania de l’illa d’Eivissa, ha de ser un objectiu de millora. El 
progressiu increment de la cartera de serveis sanitaris amb serveis com 
poden ser la  neurocirurgia i l’hemodinàmica altres entre , serà prioritat, 
així com també la millora assistencial en l’entorn familiar serà també un 
objectiu prioritari. 
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268 b. La prestació dels serveis és fonamental pel bon funcionament sanitari 
i els i les  hem de vetllar perquè la implementació dels serveis i gestió 
dels existents sigui sempre sota fórmules públiques i defugir dels 
concerts sanitaris sinó en casos de necessitat expressa.  

269 c. Els serveis sanitaris han de ser un serveis públics de qualitat i baix 
ningun concepte s’han de convertir amb serveis recolzats per sistemes 
de beneficència. La correcta dotació pressupostària d’aquest servei ha 
de ser prioritari i corregir les possibles desviacions existents per garantir 
la qualitat del servei també, en particular pel que fa a dotacions de 
recursos humans i modernització de recursos tècnics. 

270 d. L’atenció primària, si bé ha millorat considerablement amb l’actual 
govern progressista al davant del qual s’hi troba una presidenta 
socialista, presenta encara certes mancances que s’han de millorar, en 
particular pel que fa a recursos humans i a la modernització del servei. 
Aquest ha d’estar també un objectiu prioritari i proper al ciutadà. Per 
tant, s’ha d’analitzar la idoneïtat i completar, si cal, la xarxa de serveis 
sanitaris o adaptar-la a es necessitats reals dels canvis de  la població i 
de les seves necessitats.  

271 e. Les polítiques de prevenció de la salut son molt importants. Una 
població sana és una població de futur, invertir en present es estalviar 
al futur. La prevenció des de l’etapa cero ha de suposar un repte i la 
vigilància de la salut principalment en les etapes infantil i juvenil ha de 
ser també objecte de millora. Per això és milloraran els protocols de 
vigilància de la salut principalment en el entorn escolar on és pot incidir 
més en aquest aspecte. 

272 f. Els serveis d’atenció a les persones amb trastorn mental, és encara a 
dia d’avui una assignatura pendent a la nostra illa. Si bé és cert que a 
dia d’avui la millora dels serveis és notable, l’especialització del servei 
front a la diversificació que tenim a l’illa, no és una realitat encara. Poder 
disposar d’un centre especialitzat i d’atenció única i exclusivament a 
persones amb trastorn mental, sigui la patologia que sigui, serà un 
objectiu de millora. 

273 g. L’atenció a les persones amb discapacitat física des del moment zero, 
disposa ara d’un millor servei al disposar d’una unitat de llarga estada 
així com també el concert de determinats serveis amb diverses 
associacions, ha facilitat l’atenció a aquest col·lectiu. Incidir amb la 
millora de la cartera de serveis destinada al col·lecti de persones 
afectades per discapacitat física ha de ser també un repte a assolir. 

274 h. Igualment, l’atenció als cuidadors de les persones dependents ha de 
ser una de les nostres prioritats, i per tant, hem de desenvolupar tota la 
xarxa de serveis i ajudes que facin més fàcil aquesta atenció i millorin la 
vida als cuidadors. 

275 i. La vigilància social és molt important i la mancança d’aquest servei 
tant amb l’àmbit social, sanitari o educatiu a la nostra comunitat, segueix 
essent una tasca no assolida. Catalunya ha estat la primera comunitat 
en establir un sistema de vigilància social dins de la comunitat 
educativa, així com també ha incrementat aquest servei dins l’àmbit 
social i sanitari. Aquest ha d’estar també el nostre objectiu. 
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276 j. La gestió de la xarxa de serveis socials des d’una vessant propera a 
la ciutadania és un garantia pel bon funcionament d’aquests serveis, en 
particular dels que és refereixen a l’atenció de persones amb 
discapacitat física, psíquica o en situació de vulneració. Disposar d’un 
Institut Insular de gestió d’aquesta xarxa de serveis, seria la solució a 
una reivindicació que s’ha prolongat en el temps. La garantia 
pressupostaria pel funcionament d’aquests serveis bàsics, ha de ser 
també una prioritat. 

277 k. La participació ciutadana i el foment de l’associacionisme per garantir 
la protecció de la salut i els drets de les persones, és molt important. Per 
això es desenvoluparan polítiques encaminades a aquesta participació 
i al recolzament de la mateixa. 

278 l. Invertir en investigació és visió de futur. Els nostre professionals del 
món sanitari i social, és troben en clara desigualtat front a professionals 
d’altres indrets, per la qual cosa és necessari fomentar polítiques que 
promoguin que els nostres professionals que així ho desitgin, tinguin 
aquesta possibilitat. 

279 m. Desenvolupar serveis que vagin encaminats a aquelles persones que 
per la seva situació social o , per la serva situació de salut mental, es 
troben en situació d’exclusió o en risc d’exclusió, les quals requereixen 
d’una atenció especialitzada i individual, però que no es deixen ajudar o 
a rebre ajuda o servei. Això genera situacions de conflictes socials, per 
la qual cosa és necessari establir programes específics.   

 
280 4.5.-Igualtat, cap el segle XXI 

 

281 El principi de igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes és 
un dret reconegut a nivell internacional i un dels pilars fonamentals dels 
sistema democràtic. Ha estat el desenvolupament en aquest marc, 
normatiu i jurídic, tant des d’Europa com des de l’Estat Espanyol, el què 
ha permès el conseqüent desenvolupament de les polítiques de igualtat, 
l’objectiu del qual és aconseguir la igualtat real entre dones i homes. 

282 Fomentar la independència econòmica de les dones, aconseguir un 
salari igual, la igualtat en la presa de decisions, el final de la violència 
sexista i la igualtat en l’acció exterior, són alguns dels reptes que encara 
estan per aconseguir. Així mateix, s’ha de millorar i implementar 
l’educació en drets d’igualat entre dones i homes i per defensar els 
valors de totes aquelles persones  que viuen en la desprotecció  

283 Des del punt de vista econòmic, la desigualtat de gènere de les dones 
que no treballen fora casa per fer-se càrrec d’infants o persones 
dependents suposa, a més d’una injustícia inacceptable per a la meitat 
de la població, les dones, una pèrdua per a la societat en general, ja 
que, la qualificació i la capacitat obtingudes al llarg de la seva vida, no 
repercutiran en benefici de la societat i, per tant, és un capital 
desaprofitat. A més, la impossibilitat de tenir la seva pròpia 
independència econòmica, resulten, a la llarga, un problema que l’Estat 
haurà de solucionar amb aportacions econòmiques, subsidis o 
pensions. D’altra banda, també deixen de cotitzar a la vegada que els 
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ingressos de l’Estat per a subvencionar el benestar social són menors. 
284 Per altra banda, segueixen sent les dones qui es fan càrrec de la cura 

dels infants i de les persones dependents que hi ha a ca seva, la qual 
cosa suposa un altre impediment per aconseguir una estabilitat laboral 
o la promoció professional. És urgent que, des de les administracions, 
s’adoptin mesures per potenciar la coresponsabilitat i per facilitar l’accés 
prioritari de les dones al treball, després de la maternitat o de 
temporades llargues destinades a la cura de familiars. 

285 La Resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides de 1993 
va establir que la violència masclista és “tot acte de violència basat en 
la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un 
dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les 
amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de la 
llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la vida privada”. 

286 La violència masclista és un producte de la cultura patriarcal, la màxima 
expressió de la qual es construeix al voltant del masclisme. En aquest 
sentit, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista, explica: 

287 “Article 3 - Concepte de violència masclista 
288 “Als efectes d’aquesta llei, s’entén per violència masclista la violència 

que s’exerceix envers les dones, com a manifestació de la discriminació 
i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de 
poder dels homes sobre les dones, i que, produïda per mitjans físics, 
econòmics o psicològics, incloses les amenaces, intimidacions o 
coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o 
psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat.” 

289 És per això que, des de la FSE i en la mateixa línia del PSOE a nivell 
nacional, s’han de promoure accions per tal d'eliminar aquesta xacra. 
En primer lloc, en la prevenció: l’educació és la base del canvi. En segon 
lloc, la protecció de les dones i infants maltractats: hem de formar a la 
policia i agents socials per tal de poder oferir més i millors serveis. I en 
tercer lloc, dotar dels mitjans econòmics necessaris a les 
administracions, per tal de poder desenvolupar les polítiques 
necessàries per poder protegir i reincorporar a aquestes dones a la 
societat, amb totes les garanties.  

290 Hem de prendre la iniciativa per a què les lleis reconeguin i protegeixin 
realment als menors en les famílies amb violència de gènere. Hem de 
lluitar per aconseguir tenir lleis que facilitin la protecció, la 
reestructuració de les seves vides i que introduir aquells canvis a la 
legislació per fer que es  faciliti la seva protecció econòmica  

291 La feminització de la pobresa està en l’origen de la pràctica totalitat de 
totes les desigualtats que pateixen les dones. 

292 Hem de crear una estructura administrativa forta i efectiva per tal de 
fomentar la reinserció de les dones més febles al mercat laboral, 
mitjançant la creació de cursos, micro crèdits, pràctiques remunerades 
a empreses locals i teletreball, entre altres. 

293 Les dobles i triples discriminacions: uns dels sectors més afectats per la 
discriminació femenina es troba a la població immigrant, sent aquestes 
dones rebutjades per la societat per la seva condició d’estrangera i de 
dona. Si a  això li afegim l’elecció sexual d’aquestes dones, sortint 
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fora dels convencionalismes socials (heterosexualitat) ens enfrontem a 
un greu problema de triple discriminació. 

294 Les polítiques a desenvolupar han de ser ràpides i contundents per tal 
de normalitzar la seva situació i poder integrar-les així en el conjunt 
social i laboral de la nostra comunitat. 

295 L’altra cara de la pobresa femenina són els infants, fills i filles de famílies 
monoparentals, casi sempre són les mares que assumeixen la càrrega 
de la criança, els qui pateixen de manera directa la manca d’ingressos i 
les nul·les possibilitats d’aquestes persones per  aconseguir un treball 
millor remunerat, ja que, la cura dels infants impossibilita jornades 
completes i inflexibles. 

296 L’accés a un  habitatge digne a un preu assumible hauria de ser la 
principal prioritat de les nostres accions. Ajudes per a l’escolarització 
dels infants i totes les despeses que implica, horaris flexibles a les 
escoles i escoletes que comparteixin la cura d’aquests infants són de 
les principals accions que el nostre partit promourà des de les 
administracions on governem. 
 

297 4.6.-Cultura i esports, potenciar valors 
 

298 Una part important de les nostres vides és la part cultural. Eivissa, s’ha 
caracteritzat per ser una societat plural, oberta, acollidora i generadora 
de processos d’assimilació cultural. Ara, sense cap mena de dubte, 
seguint tenint una societat molt diversa, multicultural i  plurilingüe. Ara 
bé, hem de ser conscients que els canvis ràpids i sobtats tant en 
quantitat de gent com en la modificació dels hàbits de vida i de pautes 
culturals, ha provocat un canvi important en tots els caires de les nostres 
vides.  

299 L’arribada de població de manera contínua, ràpida i en una gran 
quantitat, hem passat a tenir prop de 150000 habitants residents en 
molts pocs anys, cosa que, ha fet que el procés d’assimilació cultural 
hagi estat poc intens i s’hagi anat conformant una clara divisió social i 
cultural entre els diferents residents a la illa d’Eivissa.  

300 El desenvolupament tecnològic i la socialització de l’ús de les xarxes 
socials i la internet ha fet que els nostres modes de interrelació personal, 
social i cultural s’estiguin modificant de manera molt ràpida i els nostres 
patrons cultural es vegin sotmesos a processos de globalització i 
aculturització importants  a partir de les xarxes o dels mass -media.  

301 La cultura, no ha de ser una política més, ha de ser un eix que travessi 
totes i cadascunes de les polítiques que els i les  impulsem. El 
desenvolupament cultural i el descobriment de la nostra cultura i 
idiosincràsia ha de ser el motor de les nostres actuacions polítiques.  

302 Davant això que hem de fer:  
303 a.  Plantejar polítiques arriscades de discriminació positiva de 

la cultura eivissenca.  
304 b. Incentivar l la recuperació de les tradicions i trets culturals 

eivissencs.  
305 c. Potenciar els processos d’integració cultural  
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306 d. Aprofitar la riquesa cultural i de diversitat  de la que gaudim 
per facilitar processos integradors.  

307 e. Fer un recolzament ferm per part de les institucions a la 
vessant cultural de cadascuna de les nostres polítiques. 

308 f. Impulsar el consum de productes culturals propis i produïts a 
Eivissa.  

309 g. Promocionar i difondre la cultura eivissenca com un signe 
d’identitat propi. 

310 h. Impulsar el desenvolupament de tot una xarxa d’agents 
culturals des de les escoles i instituts com a base del 
desenvolupament cultural.  

311 i. Aprofitar el nostre motor econòmic per desenvolupar mesures 
d’intercanvi cultural i de definició de la cultura pròpia i diferent, 
dotant al sector cultural amb un plus econòmic lligat al turisme.  

312 j. Potenciar la vessant econòmica de la cultura per poder  donar 
als  productors culturals les eines necessàries per poder viure 
per i de la cultura. 

313 k. Facilitar l’accés al consum de cultura pròpia d’aquells 
col·lectius que tenen major dificultat 

314 l. Desenvolupar  xarxes per descobrir i potenciar  aquells 
artistes o creadors culturals que, per la seves condicions 
econòmiques, socials o culturals, tenen limitat els accessos als 
canals de creació artística. 

315 m. Fer xarxa cultural impulsant i  potenciant agrupacions i 
associacions de caràcter cultural i  allunyar-se del folklorisme i 
dels tòpics (la música eivissenca és l’electrònica o la pagesa ) 

316 Una eina important per poder aconseguir el nostre desenvolupament 
com a persones és la potenciació de determinats valors envers la vida 
saludable física i socialment. La cultura esportiva resulta , a dia d’avui 
imprescindible per  poder desenvolupar-se com a persona i com a 
societat. Els i les  no podem  defugir d’aquests principis i hem de ser 
conscients que l’ esport  i la seva pràctica comporta la possibilitat de 
transmetre i consolidar tot una sèrie de valors  imprescindibles per 
cohesionar la nostra societat.  

317 Com a eivissencs i eivissenques  som  conscients que cal  aprofundir 
en el desenvolupament de polítiques encaminades a  potenciar la 
pràctica de l’esport, a desenvolupar la vida sana i saludable, a crear 
persones  amb voluntat ferma i decidida, etc.. 

318 Per això , hem d’apostar per fer de l’esport base una de les nostres 
prioritats polítiques  en totes les institucions on governem. Hem de fer 
de l’ esport base una de les nostres prioritats per poder incidir en la 
societat  des de els seus esglaons més baixos i assegurar la transmissió 
de valors de cooperació  i esforç com a part de l’èxit, front als valors 
liberals més individualistes.   

319 A més, l’expansió de la pràctica esportiva i l’accés a aquesta, s’ha de 
fer en igualtat de condicions. És per això que és necessària la 
implementació de programes de suport a l’esport femení i l’esport 
adaptat, així com l’augment de l’activitat física, esport i els seus valors 
al nostre sistema educatiu. Igualtat que s’ha de garantir mitjançant 
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accions i reformes que eradiquin la violència, la xenofòbia i la 
discriminació per raó de sexe. 

320 La promoció de l’esport femení en totes les categories i en totes les 
modalitats esportives ha de ser un dels puntals sobre els quals hem 
d’assentar les nostres polítiques. Des de les nostres administracions, 
s’ha d’ajudar a que les dones puguin arribar als nivells als què estan 
algunes categories masculines per facilitar així, conjuntament amb 
altres  mesures ( campanyes informatives, promocions especifiques de 
l’ esport femení a l´escolar, etc) es facilitarà la visibilització de l’esport 
femení. 

321 Per tot això, els i les  hem de fer de l’ esport :  
322 a. Una eina  que ens permeti  desenvolupar uns valors  personals i 

col·lectius  per crear una societat més igualitària, cohesionada i 
interrelacionada.  

323 b. Una manera de viure diferents al model econòmic de turisme de 
festa i discoteca que tenim establert. 

324 c. Una pràctica que ens asseguri una millor qualitat de vida i ens 
permeti  desenvolupar altres actituds positives. 

325 d. Un motiu de gaudi de la natura i de la societat, cosa que fa 
millorar el respecte cap a la natura i la societat que vivim.  

326 e. Un incentiu econòmic que permeti  donar a la pràctica de l’esport 
una vessant econòmica i permeti desenvolupar tot un sector 
que  ajudi a la desestacionalització i a la diversificació de l’activitat 
turística.  

327 f. Un complement de la nostra imatge turística com a eina de 
promoció de la marca Eivissa arreu del món i de diversificació de la 
imatge que generem. 

 
328 4.7.- Qualitat de vida, millora de drets 

 
329 L’article 10.1 de la Constitució Espanyola referent als drets i deures 

fonamentals, diu que la dignitat de la persona, els drets inviolables que 
li son inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte 
a la llei i als drets de les demès persones, son fonamentals de l’ordre 
polític i de la pau social. 

330 La crisis que hem sofert, no està encara a dia d’avui superada per a 
molts, com així també no podem obviar altres factors que suposen una 
amenaça per a la estabilitat social i que és la precarització del treball, la 
creixent automatització i robotització de mots processos actuals que 
provoquen pèrdues importants de llocs de feina. Per tot això treballar 
per assolir el objectiu de pobresa zero, ha de ser el nostre repte 
principal. 

331 Per a la lluita contra aquesta pobresa, hi ha dos idees fonamentals: 
332 I. Una renta social com a garantia dels drets, la qual cosa ha de garantir 

un mínim de dignitat per a les persones. 
333 II. L’accés universal als serveis bàsics, la qual cosa no és a dia d’avui 

qüestionable en una societat moderna i avançada com és la nostra i es 
per això que cal incidir plenament per garantir aquest accés universal. 
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334 La doble insularitat que patim, provoquen certes desigualtats a l’hora de 
rebre serveis, que en alguns casos és poden salvar introduint nous 
serveis cada vegada més propers a la ciutadania, però que en altres i 
conseqüència de l’especialització o tipificació, això es totalment 
impossible. Analitzar la cartera de serveis a la qual tenim dret i que està 
a disposició a altres indrets del territori espanyol. Tenir accés en igualtat 
de condicions i compensant els costos addicionals  que patim la 
ciutadania ha d’estar objectiu prioritari per garantit una plena qualitat de 
vida i millora dels drets.  

335 Això significarà establir aquells serveis que a dia d’avui la ciutadania de 
l’illa d’Eivissa no pot encara gaudir a la mateixa illa, o en el seu defecte 
cas que aqueixos drets no es puguin fer realitat al mateix àmbit de 
residència, és promouran polítiques que promoguin la igualtat de 
condicions de tots els habitants de la nostre comunitat balear, 
principalment en aquells aspectes que afecten a la salut, els serveis 
socials o l’educació de les persones. 

336 La ciutadania de l’illa d’Eivissa ha de tenir al seu abast els mateixos 
serveis que pugui tenir qualsevol altre ciutadà de la nostre comunitat i 
el factor insularitat, s’ha de salvar amb la promoció de polítiques d’ajuda 
que precisament venguin a mitigar aquest problema d’insularitat. 

337 5.- El Partit: consolidant  la referència de l'esquera 
 

338 5.1.-Desenvolupant un federalisme insular 
 

339 El Partit Socialista ha estat un partit que està directament arrelat a la 
realitat i a les persones. Per això , és conscient de la importància de 
organitzar la seva estructura i la seva organització  a partir de la 
organització territorial.  

340 A les Illes Balears, amb la diferenciació territorial existent, amb la 
diferent organització territorial i social i la diferent activitat econòmica 
s’ha estructurat una organització a partir de les agrupacions local i la 
Federació Socialista d’Eivissa com a reconeixement de la capacitat de 
cada agrupació i la necessitat de organitzar-se  de manera federal.  

341 Ara bé, a nivell de Comunitat Autònoma, estem dins del PSIB-PSOE,  
però som conscients de la que necessitem tenir una federació real. Les 
decisions es prenen des del PSIB  en clau territorial però, moltes 
vegades, no es té en comptes les diferències reals entre territoris i es 
posa els interessos de Mallorca sobre la resta d’illes o  s’equipara 
Eivissa a Menorca.  

342 Des de la FSE hem de reivindicar la nostra identitat i el nostre pes 
específic dins de l’organització insular. Hem d’avançar cap a  una 
veritable federació socialista que inclogui les diferències reals i les 
especificitats de cada agrupació i cada illa. Hem d’avançar per poder 
arribar a decidir des d’Eivissa a què, en aquelles decisions que es 
prenguin amb caràcter general de la comunitat autònoma, es faci amb 
una mesura corresponent. 
  

343 5.2.-La part estatutària 
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344  ARTICLE 1: El PARTIT 
 

345 El Partit Socialista ha estat històricament l'instrument amb el qual la 
ciutadania ha pogut materialitzar els seus desitjos de transformació, 
canvi i millora social. Ha estat i és una eina viva i eficaç per satisfer el 
desig col·lectiu de construir un país millor i més just. Els i les  sempre 
hem sabut vincular el nostre projecte polític a les necessitats de la 
ciutadania i a les demandes majoritàries de la societat.  

346 El Partit Socialista és més que el partit de la classe treballadora a 
Espanya. Som l'organització que millor representa la majoria social del 
nostre país, que és a qui ens devem i per a qui treballem.  

347 El PSOE és una organització plenament integrada en la societat que 
aspira a transformar. I igual que ella, el Partit Socialista és una 
organització perfectible que necessita d'una profunda anàlisi, assossec 
i reflexió per canviar el millorable, mantenir el que funciona i plantejar 
sempre nous reptes que ens mantinguin en una posició pionera, obrint 
camí en la millora de la qualitat democràtica de les formacions polítiques 
a Espanya.  

348 Els i les  tenim el deure d'analitzar quin és el nostre paper en un nou 
escenari social en què la ciutadania ha implementat legítimament el seu 
nivell d'exigència i reclama una política que escolti, però que, sobretot, 
reculli les seves aportacions. La ciutadania enriqueix el debat i els i les  
volem incorporar al nostre projecte. Per a això és necessari reforçar el 
nostre compromís de ser un partit més obert cada dia, igual que ho és 
la societat en què vivim immersos. 

349 Una organització millor, més oberta i més forta, regida pels principis de 
la capacitat, el compromís i l'aptitud, aquest és el PSOE que volem, el 
Partit amb el major talent possible. 

350 El debat públic a través de les xarxes socials facilita la participació de 
forma simultània i en temps real a milions de persones. Incorporar 
aquesta realitat a la nostra organització permetrà satisfer la demanda 
social d'interacció d'una ciutadania cada dia més i millor informada, 
sempre des dels principis del respecte a les minories i a les normes. 
  

351  ARTICLE 2: LA FSE 
 

352 La Federació Socialista d'Eivissa (FSE) és l'organització política en la 
qual militen els i les socialistes d'Eivissa. La FSE-PSOE està integrada 
al Partit dels i les  de les Illes Balears (PSIB-PSOE) i és l'òrgan polític 
del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE) a l'illa d'Eivissa. 

353 La FSE-PSOE és l'organització política de la classe treballadora i dels 
homes i dones que lluiten contra tot tipus de explotació, aspirant a 
transformar la societat per convertir-la en una societat lliure, igualitària, 
solidària i en pau que lluita pel progrés dels pobles. Els seus objectius i 
programes són els fixats en la seva declaració de principis i en les 
resolucions dels seus congressos. 

354 L'organització de la FSE-PSOE s'inspira en els següents principis: 
355 La democràcia com a forma de participació i coresponsabilitat dels 

militants en la vida del Partit. 
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356 El respecte a la llibertat de consciència i a la llibertat d'expressió en el 
sí del Partit de cadascun dels seus militants. es garanteix la total llibertat 
de discussió interna, tant a cada afiliat / a individualment com a través 
de les diferents corrents de opinió, formades pel conjunt d'afiliats / des 
que mantinguin els mateixos criteris i opinions, que podran expressar-
se a través dels diferents àmbits de l'Organització i per les vies 
establertes en aquests Estatuts. No es permetrà la formació de 
tendències organitzades. 

357 El compliment de les decisions adoptades pels òrgans competents del 
Partit. 

358 La concepció federal de l'Organització, entesa com integració de les 
col·lectivitats que la componen i basada en la autonomia dels seus 
òrgans dins de les competències que estatutàriament li corresponen. 

359 La unitat del Partit descansa essencialment en la unitat de pensament 
fonamental que es conté en el seu Programa Màxim, en les resolucions 
dels Congressos i en la unitat d'acció desús militants cara a la societat. 

360 Entre el Programa Màxim i l'acció, hi cap la creació dels programes 
transitoris i sectorials, així com definició de estratègies i tàctiques per 
dur-les a terme. Sobre tot això pot i ha recaure el permanent examen i 
debat en el sí de Organització, a través de les vies estatutaris establerts. 

361 Correspon als òrgans col·legiats que representen a tota l'Organització, 
en cada nivell, decidir, dins de l'òrbita de les seves respectives 
competències, les resolucions que fixen la posició del PSOE, així com 
marcar les directrius que portaran a terme i concretaran els òrgans 
executius, posant-los en pràctica amb el suport i cooperació de tota la 
militància. 

362 La militància que discrepen de les decisions adoptades poden mantenir 
el seu criteri. Sense trencar la unitat d'acció davant la societat, els 
discrepants són lliures d'expressar les seves opinions a l'interior de 
l'Organització, perquè els assisteix la facultat de intentar canviar per les 
vies estatutaris el que va ser establert en un moment donat. No hi ha 
dogmes en un partit democràtic, ni majories irreversibles. 

363 El dret a expressar el propi pensament i proposar-a els altres és 
competència de cada afiliat / a individualment, així com als conjunts 
d'afiliats / des que coincidint en certs criteris i opinions constitueixen un 
corrent d'opinió en el si del Partit. 

364 En conseqüència, la funció principal dels corrents d' opinió en el si del 
Partit és, quan n'hi ha, estimular el debat intern aportant crítiques, 
anàlisis, alternatives i prioritats per al desenvolupament del programa 
socialista. 

365 Donada la complexitat dels problemes amb els quals en la actualitat el 
Partit ha d'enfrontar-se, resulta amb freqüència impossible que puguin 
formular-se estudis i alternatives sense un  mínim de treball en equip, 
sense intercanviar la documentació necessària, sense practicar 
reunions de debat, etc. Per això, els afiliats / des que coincideixen amb 
un corrent d'opinió tindrandret a l'ús d'aquests elements. 

366 Els afiliats / es que participen en els treballs d'un corrent d' opinió tindran 
cura que no transcendeixi a l'exterior de l'Organització expressions 
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contraries a les resolucions dels Congressos i les de els altres òrgans 
de direcció. 

367 Els corrents en el si de l'Organització existeixen en funció del Partit. Les 
seves aportacions tenen al Partit com a destinatari. 

368 És conseqüència, el seu fruit ha de projectar-se com aportació o com a 
proposta als òrgans del Partit en l'àmbit en què cada afiliat desenvolupi 
la seva vida orgànica. 

369 Els afiliats / es que, sense descuit de les seves tasques com a militants 
del Partit, porten a terme la seva tasca en un corrent han de respectar 
escrupolosament les funcions dels òrgans estatutaris, sent ben 
conscients que si a ells els competeix aprofundir i difondre en el si de 
l'Organització seus plantejaments peculiars, és competència definir la 
posició del Partit en el seu conjunt de les assemblees, Congressos i 
Comitès i que només a aquests organismes correspon exclusivament 
decidir l'acció en la societat del Partit Socialista. 

370 Els corrents d'opinió han de posar en coneixement dels organismes 
executius del seu respectiu àmbit les seves actuacions i, en particular, 
la documentació fruit de la seva reflexió i treball  per al coneixement de 
l'Organització. 

371 Els/les militants que resultessin elegits com a membres dels òrgans 
deliberants en virtut de la proposta d'una determinada corrent, no 
representen a les corrent en els mateixos, ja que compliran la seva tasca 
al servei de la totalitat del Partit com tots la resta de membres d'aquestes 
institucions. 

372 Els / les militants que coincideixin en un mateix corrent d'opinió podran 
coordinar-se per les convocatòries deliberants i la realització dels seus 
treballs i transmissió dels seus informes. 

373 Els militants que coincideixin en els corrents d'opinió tindran accés als 
òrgans de comunicació del Partit. 

374 Les reunions dels / les afiliats / des que coincideixin amb un corrent de 
opinió hauran de celebrar en els locals del Partit, sense que pugui 
impedir-se l'accés a ells a cap militant. 

375 L'existència de corrents no podrà implicar la seva fixació en 
designacions o títols formalment reconeguts per la FSE-PSOE.  

376 Els afiliats / es del PSOE no podran exercir simultàniament més d'un 
càrrec institucional d'elecció directa, a excepció del candidat / a al 
Consell d'Eivissa que serà candidat / a al Parlament de les Illes Balears. 
No es tindrà en compte a aquest respecte aquells altres càrrecs 
inherents o derivats del principal. 
 

377 ARTICLE 3: PARTICIPACIÓ ORGÀNICA.  
 

378 El PSOE sempre ha estat pioner a introduir procediments participatius 
en l'elecció dels seus líders i els seus candidats. Però som conscients 
dels canvis que s'han produït en la nostra societat, canvis que ens 
obliguen a transformar també el nostre partit.  

379 Hem anat avançant en aquest camí, augmentant el debat i la 
participació de la militància en la presa de posicions del partit i en 
l'elecció de les direccions i les candidatures. Aquest procés no 
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obstant això, ha de ser compatible amb la idea que el vot directe al 
lideratge de partit, no dissolgui ni debiliti la feina que competeix al 
conjunt de l'organització. 

380 Aquest sistema, del qual vam ser pioners, i que ha estat assumit amb 
naturalitat per la militància, s'hauria de consolidar com a mètode 
d'elecció de la Secretaria General en els diferents àmbits territorials del 
PSOE, federal, autonòmic, provincial i insular. 

381 Els òrgans de representació seran elegits d'acord amb els següents 
criteris: 

382 Elecció d'Òrgans Executius: 
383 Les Comissions Executives Municipals i de districte, seran destriades 

mitjançant el  sistema de vot majoritari.  
384 La Comissió Executiva de la FSE-PSOE serà elegida pel següent 

sistema: 
385 a. Elecció del secretari / ària general: mitjançant vot individual de la 

militància a través del sistema de primàries 
386 b. Elecció de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE: mitjançant el 

sistema majoritari a proposta del Secretari / a General electe. 
387 c. Elecció de Delegats / es, Participants i Comitès. 
388 d. Els delegats dels Congressos, els participants en les conferències, 

els membres del Comitè Insular de les Illes Pitiüses i els membres del 
Consell Polític del PSIB-PSOE seran elegits en llistes completes, 
tancades i bloquejades. 

389 En el cas que hi hagi dues llistes, la minoria que obtingui com a mínim 
un 20 per 100 dels vots vàlids de cada candidatura, tindrà una 
representació proporcional a aquests. En tot cas, la llista que obtingui la 
majoria tindrà dret a la meitat més un dels delegats a triar. 

390 En el cas que hi hagi més de dues llistes i cap obtingui la majoria, la 
més votada tindrà dret a una representació de la meitat més un dels 
càrrecs a elegir, repartint-se la resta proporcionalment entre les altres 
candidatures que hagin superat el 20%. 
 

391 ARTICLE 4: LA MILITÀNCIA 
 

392 La condició d'afiliat del Partit, bé com a militant, com afiliat directe, o 
com a simpatitzant s'adquireix per mitjà de la inscripció en el cens 
corresponent. 

393 L'edat mínima per afiliar-se al Partit és la de divuit anys. 
394 La sol·licitud formal d'ingrés s'ha d'emplenar en les Agrupacions 

municipals i / o de Districte del Partit i, en un termini màxim de set dies, 
es publicarà durant quinze dies al tauler d'anuncis. En el cas de no 
produir-se cap objecció, l'alta serà automàtica, havent informar-se de la 
mateixa en la primera Assemblea Ordinària per celebrar. El nou militant 
s'incorporarà immediatament al pla de formació aprovat per la CEF i 
desenvolupat per la Comissió Executiva Municipal. 

395 En cas de presentar alguna objecció, que haurà de ser per escrit i 
degudament motivada, l'admissió serà sotmesa a la primera assemblea 
ordinària per celebrar, prèvia audiència dels interessats per la Comissió 
Executiva de l'Agrupació. contra la decisió de l'Assemblea es pot 
interposar recurs davant la Comissió Executiva d’àmbit superior.  
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396 En supòsits excepcionals i per la necessària reserva la Comissió 
Executiva de la FSE -PSOE podrà concedir l'ingrés directament. 

397 Les persones afiliades, que no pertanyin a cap Agrupació i depenguin 
en la seva actuació de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, no 
podran exercir ni ostentar càrrecs orgànics de representació del Partit. 

398 Són drets de tots els afiliats, sense discriminació o cap privilegi, els 
següents: 

399 El dret a rebre de l'Organització la formació política o tècnica que millor 
permeti col·laborar en la lluita pel Socialisme, i en l'èxit de l'Organització 
en les tasques que se li encomanin. 

400 El dret a rebre a través dels canals orgànics informació sobre les 
decisions adoptades pels òrgans del Partit en els diferents nivells, i en 
general sobre totes aquelles qüestions que afecten la vida interna del 
Partit, a la seva projecció externa i a la seva activitat institucional. 

401 El dret a formar part dels grups socialistes de treball que es formin o hi 
hagi i a la lliure expressió d'idees o iniciatives en el seu si. 

402 El dret de discussió i crítica sobre posicions polítiques pròpies i alienes, 
mitjançant la lliure expressió oral o escrita i al seu lliure comunicació 
dins del Partit. 

403 El dret a realitzar manifestacions públiques, judicis de valor i expressió 
d'opinions, de forma lliure, lleial i responsablement amb els límits de 
respecte a la dignitat de les persones, així com a les resolucions i acords 
democràticament adoptats pels Òrgans del Partit, en el marc de les 
seves competències estatutàries. 

404 El dret a ser candidat en quants processos electorals interns i externs 
es plantegen, sense veto o cap inconvenient que suposi discriminació o 
avantatge, llevat de les limitacions que en aquests Estatuts s'assenyalin 
per raó d'antiguitat en la militància o per incompatibilitats. Serà condició 
necessària per exercir aquest dret l'estar al corrent de cotització. 

405 El dret al control polític dels seus elegits i responsables, basat en una 
informació veraç, a la lliure expressió, el respecte a les persones i la 
subjecció al lloc i temps reglamentàriament establerts. 

406 El dret a la protecció externa pel propi Partit, enfront de els atacs 
injustos, i interna, mitjançant l'actuació imparcial i equitativa dels òrgans 
competents. 

407 El dret a la utilització de mitjans materials i humans de la Organització 
per al compliment de les seves obligacions i l'exercici dels seus drets 
amb la corresponent autorització dels òrgans executius de la instància 
de què es tracti. 

408 El dret a concursar en totes les ocasions es produeixin per cobrir llocs 
de treball remunerats de l'Organització, que evitarà la lliure designació 
de col·laboradors, funcionaris / es o empleats / es, llevat dels llocs 
d'estricta confiança. 

409 Igualment es tindrà dret a ser elegit / a membre de tribunals 
qualificadors, o d'examen, en el nivell corresponent i a ser informat / a 

410 de les convocatòries que a l'efecte es realitzin. 
411 La FSE-PSOE es pronuncia per la democràcia paritària entre homes i 

dones i, en conseqüència adopta el sistema de representació en virtut 
del qual cap sexe tingui menys del 40% ni més del 60% de 
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representació en qualsevol òrgan de direcció, control o executiu de la 
FSE-PSOE. Està proporció serà aplicable a la composició de les 
candidatures electorals, tant en la integritat de la llista com en el conjunt 
de llocs sobre els quals existeixi previsió de resultar electes. 
S'invalidaran o no ratificaran pels òrgans corresponents les llistes que 
no compleixin el que estableix aquest apartat. Qualsevol excepció a 
aquesta norma haurà de ser autoritzada per l'òrgan competent, previ 
informe motivat 

412 Dret a participar en una Organització Sectorial  
413 Són deures dels afiliats: 
414 a. El sentit de la responsabilitat en el treball i en tots àmbits 

desenvolupi la seva activitat. 
415 b. La defensa dels interessos generals de l'Organització, la 

Declaració de Principis, Programa, Resolucions i Estatuts 
aprovats per les seves Congressos, així com els acords 
legítimament emanats dels seus òrgans de direcció, i no poden 
pertànyer a una altra organització política diferent. 

416 c. La solidaritat material i moral amb els altres militants de la 
Organització, el respecte a les seves opinions i posicions, als 
seus persones ja l'obligada col·laboració sense discriminació per 
raons de diferent manera de concepció política. 

417 d. La col·laboració econòmica a través de l'abonament d'una 
quota mitjançant domiciliació bancària. 

418 e. La realització de treballs polítics, socials i sindicals concrets, 
sota el coneixement de la Comissió Executiva Municipal o Local 
i en col·laboració amb els companys i companyes que en la 
mateixa tasca constitueixen equip. 

419 f. L'aportació dels seus coneixements a tots els òrgans i 
institucions del Partit  li ho demanden. 

420 g. La remissió a través de les vies orgànics que es s'estableixin, 
de quanta informació posseeixi amb relació a les   l'Organització. 

421 h. L'assistència activa a tots els actes de la vida orgànica i 
política convoqui l'Organització. 

422 i L'acceptació d'aquelles encomanes de representació política 
que democràticament li siguin requerits o executivament 
designats, segons els casos i excepte circumstància o causa 
justificada. 

423 j. L'acatament a totes les resolucions es dictin pels òrgans 
competents en el marc de les seves activitat reglamentada i amb 
les formalitats precises. 

424 k. Ser interventor/a o apoderats /es en els diferents processos 
electorals. 

425 Els membres del Partit han de participar activament en associacions i 
moviments socials de tendència progressista. en cas d'actuar 
sindicalment ho hauran de fer preferentment a Unió General de 
Treballadors (UGT). En la seva acció hauran aplicar i defensar 
l'estratègia del Partit, decidida pels òrgans competents del mateix en 
cada cas. 
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426 El/la afiliat /da que observi mala conducta cívica o ètica, falti al programa 
o als acords o resolucions del Partit, expressi públicament les seves 
opinions en termes irresponsables o amb deslleialtat al Partit o als seus 
militants, cometi actes de indisciplina, injuria o calumniï a alguna 
persona afiliada, o de qualsevol altra forma violi les obligacions que a 
tots els membres del Partit imposen els presents estatuts, serà 
sancionat, previs els tràmits reglamentaris i mitjançant decisió dels 
òrgans competents, amb mesures que podran arribar fins a la expulsió 
en aplicació de les normes internes vigents. 

427 Els /les afiliats / des que deguin més de sis mesos de cotització perdran 
la seva condició d'afiliats/des cotitzants, prèvia notificació escrita de la 
situació en es troben, adquirint el caràcter de simpatitzant fins que es 
produeixi el pagament de les quotes degudes, menys en els casos en 
què es justifiqui la falta de cotització és deguda a una situació d'atur, o 
qualsevol altra causa de força major, que li impedeixi fer front a aquesta. 

428 Els / les afiliats / des del partit tindran dret a intervenir en les 
deliberacions de l'Agrupació de la localitat on accidentalment resideixin, 
sense dret a vot, llevat d'acord contrari dels Congressos respectius del 
PSIB / PSOE o de la FSE-PSOE. 

429 Els membres del partit no poden prestar el seu suport o participació a 
manifestacions, actes o qualsevol altra iniciativa política promoguda per 
altres organitzacions expressament prohibides pels òrgans del Partit o 
la convocatòria tanqui contradicció amb les resolucions del Comitè 
Federal i / o congressos del Partit. 

430 En l'àmbit de l'illa d'Eivissa els i les simpatitzants i votants podran 
participar en aquells aspectes de la vida partidària que no tinguin 
caràcter orgànic o decisori, en què la capacitat de acordar correspon als 
militants. 

431 Les agrupacions municipals i de Districte elaboraran basant-se les 
peticions rebudes, el cens de votants i simpatitzants que seran 
convocats als actes, reunions i activitats que correspongui. A més, els 
votants i simpatitzants rebran la informació precisa que el Partit 
consideri del seu interès.  

432 CONSULTES A LA MILITÀNCIA.  
433 Un altre capítol que hem d'abordar és el de les consultes a la militància. 

El repte és conciliar la participació de la militància sense caure en una 
assemblearisme aliè no només a la tradició del PSOE, sinó que s'allunya 
també dels usos de la democràcia representativa.  

434 Inspirant-nos en els processos de participació de la ciutadania regulats 
per l'ordenament jurídic del nostre país, hem de dotar-nos d'un 
procediment que permeti convocar consultes a la militància, definir 
clarament que matèries poden ser objecte de consulta i, des de la 
perspectiva de la unitat d'acció del PSOE a tot el territori, delimitar els 
òrgans competents per a la seva convocatòria.  

435 MILITÀNCIA EN XARXA.  
436 Les xarxes socials són un àmbit més on fer política. Si abans la política 

era al carrer, ara el carrer també està a l'altre costat de les pantalles 
dels nostres dispositius. Com militants socialistes, les xarxes són un 
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àmbit més on traslladar les nostres idees, on sumar suports i on captar 
partidaris i partidàries mitjançant el nostre exemple. 

437 Precisament per això, el nostre comportament a les xarxes socials ha 
de ser exemplar. Si aspirem a que Internet és un espai cívic, el nostre 
comportament ha de regir-se pel mateix civisme que fem servir en altres 
àmbits. Igual que tenim reconeguts els drets i deures de la militància, la 
nostra regulació ha d'incloure també aquestes formes de participació 

438 ASSOCIACIONS I COL·LECTIUS 
439 La FSE-PSOE podrà establir convenis de col·laboració amb les 

associacions culturals, professionals, recreatives, reivindicatives, 
cooperatives, centres d'estudis, organitzacions tècniques i club d'opinió 
o similars que desenvolupin la seva tasca en el si de moviments socials 
(ecologisme, pacifisme, etc.); el moviment ciutadà (associacions de 
veïns, consumidors, etc.); el món de la cultura, investigació teòrica, 
ideològica i la Universitat; les reivindicacions socials (gent gran, joves, 
etc.), sempre que ni en els seus estatuts ni en els seus fins hi hagi 
contradiccions amb els principis ideològics i les resolucions de els 
Congressos de la FSE-PSOE. 

440 La col·laboració es formalitzarà mitjançant un conveni subscrit amb la 
Comissió Executiva de la FSE-PSOE, i en el qual es especificar els 
deures i els drets de les organitzacions col·laboradores, entre els quals 
podrà estar el de participar en el Congrés i al Comitè Insular d'Eivissa. 

441 En la primera reunió que celebri el Comitè Insular haurà pronunciar-se 
sobre el conveni de col·laboració aprovant per majoria. En qualsevol 
cas, es podrà recórrer al òrgan immediatament superior. 

442  ARTICLE 5 :L'ESTRUCTURA DEL PARTIT 

443 La FSE-PSOE és una organització política de caràcter insular, 
constituïda sobre la base d'Agrupacions Municipals i de Districte. 

444 L'Agrupació és la unitat de participació, militància i vida política dels 
afiliats. Dins dels següents principis bàsics: 

445 La unitat bàsica de militància és l'Agrupació. 
446 Les Agrupacions seran responsables del compliment de les obligacions 

dels militants, així com de garantir la seva participació en les tasques 
del Partit. 

447 Els òrgans de l'Agrupació són l'Assemblea i el Comissió Executiva 
Municipal o de Districte segons correspongui. 

448 L'Assemblea és l'òrgan sobirà de l'Agrupació. Està composada per tots 
els militants. 

449 La Comissió Executiva Municipal o de Districte és l'òrgan executiu de 
l'Agrupació. És elegit per l'Assemblea i informa la mateixa en 
assemblees ordinàries que es convocaran especialment per a aquest fi 
cada sis mesos, sent votats seva gestió i pla de treball anualment. 

450 Seran funcions de l'Assemblea: 
451 a. L'elecció de la Mesa de l'Assemblea. 
452 b. Destriar la Comissió Executiva i cobrir les vacants que s'hi 

produeixin, sempre que aquestes no suposin més del 50 per 100 
de els membres de la Comissió Executiva o hagin quedat vacant la 
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secretaria general, en aquest cas haurà d'escollir un nova Comissió 
Executiva. 

453 c. Elegir els delegats de l'Agrupació als Congressos de la FSE-
PSOE i del PSIB-PSOE i als membres del Comitè Insular d'Eivissa. 

454 d. Aprovar el programa d'actuació política i de treball de la 

agrupació local, d'acord amb les línies generals establertes pels 
òrgans superiors del Partit, a proposta de la comissió executiva, en 
la primera assemblea ordinària de l'any. 

455 e. Elevar decisions i proposicions als òrgans executius de la FSE-
PSOE. 

456 f. Examinar la gestió de la Comissió Executiva. 
457 g. Estudiar les propostes de resolucions als Congressos i la 

aplicació de les resolucions dels Congressos en el seu àmbit 
territorial. 

458 h. Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris de la 

agrupació i la rendició de comptes de l'exercici anterior. 
459 i. Establir comissions de treball en el seu àmbit territorial. 
460 j. Proposar els candidats / es a càrrecs públics dins del seu àmbit 

territorial. Aquests candidats / es podran ser proposats per la 
Comissió Executiva o qualsevol militant i seran ratificats pel Comitè 
Insular de la FSE-PSOE sense perjudici dels establert en els 

estatuts del PSIB-PSOE. 
461 k. Vetllar per la bona gestió dels alcaldes i regidors / es socialistes 

elegits i que pertanyin a l'Agrupació. 
462 l. Qualsevol altra funció que no contradient-se amb els estatuts de 

la FSE-PSOE o altres, tendint a aconseguir els fins exposats en la 
declaració de principis del PSOE. 

463 m. Aprovar l'acta de l'assemblea anterior. 
464 n. Exigir, si és el cas i prèvia presentació d'una moció de censura, 

la responsabilitat política de la comissió executiva o de algun / a 
dels seus membres. 

465 La Comissió Executiva Municipal o de Districte es compondrà, com 
mínim, dels següents càrrecs: 
466 Secretari / a General 
467 Secretari / a d'Organització i 
468 Secretari / a de Política Municipal. 
469 Són funcions específiques de la Comissió Executiva de la agrupació: 

470  a. Aplicar els acords de l'Assemblea. 
471 b. Coordinar activitats creant grups de treball i fomentant la 

militància i formació dels afiliats mitjançant el desenvolupament 
d'una acció eficaç. 

472 c. Coordinar a través de les seves respectives Secretaries l'acció 
política amb la FSE-PSOE. 

473 d. Establir freqüents contactes amb altres agrupacions per tal de 
realitzar accions conjuntes per resoldre problemes comuns o 
anàlegs a través de la FSE-PSOE. 

474 e. Mantenir al dia el cens d'afiliats de l'Agrupació. 
475 f. Ser dipositari i administrar l'arxiu i pertinences de la Agrupació. 
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476 g. Promoure mítings i qualssevol altres actes encaminats a difondre 
el programa i objectius del PSOE. 

477 h. Mantenir relacions amb altres grups polítics, progressistes, 
associacions cíviques o altres que corresponguin al seu àmbit 
territorial. 

478 i. Potenciar l'actuació de les Joventuts Socialistes d’Eivissa (JSEi) 
en base als joves militants de la Agrupació. 

479 j.  Donar suport l'actuació sindical dels afiliats de la Unió General 
de Treballadors (UGT). 

480 DE LA FEDERACIÓ SOCIALISTA d'EIVISSA 
481 La FSE-PSOE és l'Organització que agrupa i representa al conjunt de 

militants socialistes a Eivissa. 
482 La FSE-PSOE està estructurada pels següents òrgans: 

483  El Congrés de la FSE-PSOE. 
484  El Comitè Insular d’Eivissa de la FSE-PSOE. 
485  La Comissió Executiva de la FSE-PSOE. 
486  El Consell Territorial 
487  La Comissió Insular Revisora de Comptes. 

488  El Congrés de la FSE-PSOE és l'òrgan sobirà del Partit a l'illa d'Eivissa 
i dins de les competències que per aquest preveuen els Estatuts 
Federals del PSOE i els del Partit dels i les  de les Illes Balears (PSIB-
PSOE). 

489 La seva preparació i procediment s'han d'ajustar al que estableix l' 
Reglament Federal de Congressos d'acord amb els principis següents: 

490  a. Està integrat per les delegacions elegides en les Assemblees 

de les Agrupacions d'Eivissa. 
491  b. El Congrés de la FSE-PSOE fixa els programes del Partit a 

Eivissa, estableix la línia política del mateix i assenyala la seva 
estratègia. 

492  c. Assistirà una representació, amb veu i sense vot, de les 

col·lectivitats que estiguessin afiliades a la FSE-PSOE, amb un 

nombre de delegats que serà determinat pel Comitè Insular 
d'Eivissa de la FSE-PSOE en funció del nombre de persones 
que integren aquestes col·lectivitats. Així mateix es convidarà 
una delegació de la Unió General de Treballadors UGT). 

493  d. El Congrés es reuneix ordinàriament entre el tercer o quart 
any des de la celebració del Congrés ordinari anterior i 
extraordinàriament quan el convoqui el Comitè Insular d' Eivissa 
de la FSE-PSOE, la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, o 

quan ho sol·liciti almenys, la meitat més un dels afiliats. 
494  e. El nombre de delegats, que pot oscil·lar entre 50 i 100, serà 

establert pel Comitè Insular d'Eivissa. En Congrés assistirà una 
delegació de cadascuna de les organitzacions sectorials i de les 
Joventuts Socialistes d’Eivissa (JSEi). 

495  f. El Congrés de la FSE-PSOE aprova o rebutja el cas la gestió 
de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, la gestió del Comitè 
Insular d'Eivissa i el dictamen de la Comissió Insular Revisora de 
Comptes. 
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496  g. El Congrés de la FSE-PSOE triï la Comissió Executiva de la 

FSE-PSOE, la Comissió Insular Revisora de Comptes i els 

membres al Consell Polític del PSIB-PSOE per Eivissa. 
497  h. El Congrés de la FSE-PSOE aprova i modifica els estatuts de 

la FSE-PSOE i la Ponència Marc. 
498  L'elecció de la Mesa, les Resolucions, dictàmens i acords es decideixen 

mitjançant vot individual i públic dels delegats / es. 
499 La votació de la Gestió de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE, 

Comitè Insular d'Eivissa i dictamen de la Comissió Insular Revisora de 
Comptes es realitzarà pel Portaveu de la Delegació, expressant el 
resultat de la votació individual efectuada en el si de cada delegació. 

500 La Comissió Executiva de la FSE-PSOE serà escollida paper següent 
sistema: 

501  a. Elecció del / la Secretari / a General, mitjançant vot individual i 
directe de la militància a través del sistema de primàries. 

502  b. Elecció de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE proposada 
pel Secretari / a General electe, a la Comissió Electoral, mitjançant 
vot individual, directe i secret de tots els delegats / es. 

503 El CONSELL TERRITORIAL 

504  Estarà format pel / per la Secretari/ària general de la FSE, el/la 
secretari/a d'organització de la FSE, els / les secretaris/àries generals 
de les agrupacions i els/les alcaldes/es dels municipis i es reunirà, 
almenys, una vegada al mes. 

505  L'elecció de la Comissió Insular Revisora de Comptes es 
realitzarà  mitjançant votació individual i secreta dels delegats / des 
prèvia presentació de les candidatures a la Comissió Electoral, en llistes 

completes, tancades i bloquejades. 
506  L'elecció dels membres del Consell Polític de PSIB-PSOE que 

correspongui a les Pitiüses s'efectuarà mitjançant llistes completes, 
tancades i bloquejades d'acord amb el sistema següent: 

507  En el cas que hi hagi dues llistes la minoria que obtingui, com a mínim 
, un 20 per 100 dels vots vàlids de cada candidatura tindrà una 
representació proporcional a aquests .En tot cas, la llista que obtingui la 
majoria tindrà dret a la meitat més un dels càrrecs a elegir. 

508  En el cas que hi hagi més de dues llistes i ninguna obtingui la majoria, 
la més votada tindrà dret a una representació de la meitat més un dels 
càrrecs a elegir, repartint-se la resta proporcionalment entre les altres 

candidatures que hagin superat el 20%. 
509  Tots els delegats i delegades tenen veu i vot en el debat de les 

ponències. Qualsevol esmena que no hagi estat recollida en ponència 
però compte almenys amb el 20 per 100 dels vots emesos, podrà ser 
defensada en les sessions plenàries. 

510 El Congrés de la FSE-PSOE serà convocat pel Comitè Insular d'Eivissa 
de la FSE-PSOE, qui determinarà les dates i lloc de reunió pels menys 
amb trenta dies d'antelació. S'enviarà simultàniament una proposta 
d'ordre del dia provisional i una ponència marc elaborada pel Comitè 
Insular d'Eivissa juntament amb la memòria de gestió del Comitè Insular 
de les Illes Piti uses, de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE i 
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dictamen de la Comissió Insular Revisora de Comptes, a totes les 
Agrupacions. 

511 Les Agrupacions disposaran d'un màxim de trenta dies per formular 
suggeriments a l'ordre del dia, per presentar proposicions, esmenes 
parcials o ponències alternatives sobre matèria de qualsevol naturalesa 
que sigui competència de la FSE-PSOE. 

512 En la celebració d'un Congrés extraordinari no cal atendre els terminis 
que estableix l'article anterior. 

513 El Congrés extraordinari només pot adoptar resolucions sobre les 
matèries previstes en l'ordre del dia per al qual va ser convocat. 

514 DEL COMITÈ INSULAR D'EIVISSA 

515  El Comitè Insular d'Eivissa és el màxim òrgan del Partit entre 

Congressos. El Comitè Insular d'Eivissa estarà constituït per: 
516    1. Membres nats: 

517 a.La Comissió Executiva de la FSE-PSOE.Els/les Secretaris / es 
Generals de les agrupacions municipals. 

518 b..El /a President / a o el / la portaveu Socialista del Consell 
Insular d'Eivissa. 

519 c.Els/les alcaldes / es o portaveus socialistes de la FSE-PSOE a 
Eivissa. 

520 d. Els/les representants de la FSE-PSOE elegits com a diputats 
/ es de les Corts Generals. 

521 e.El / la secretari/ia general i un/a representant de les Joventuts 
Socialistes d’Eivissa ( JSEi). 

522 f.Un/a representant de cada Organització Sectorial de la FSE-
PSOE. 

523 g.Els/les representants de la FSE-PSOE triats com a senadors / 
es.  

524 h.Els/les representants de la FSE-PSOE triat/des com 
diputats/des del Parlament Balear.  

525 2.-Membres elegits: 
526 Els membres seran a determinar en funció del nombre de Afiliats 

/ es, seran elegits / des per les agrupacions municipals amb el 
següent sistema: 

527 Un / a representant per cada Agrupació Municipal i 
528 Un / a representant per cada vuit afiliats o fracció igual o superior 

a cinc. 
529 Aquesta escala de representació romandrà invariable fins el 

pròxim Congrés Insular de la FSE-PSOE. 
530 Cada membre del Comitè Insular serà revocable en tot moment 

per la instància que el va elegir. Els membres del Comitè Insular 
d'Eivissa estan obligats a informar puntualment, a la instància 
que el va elegir i al Congrés de la FSE-PSOE. 

531 Competències del Comitè Insular d'Eivissa de la FSE-PSOE: 
532 a) Dins de les resolucions del Congrés de la FSE-PSOE, definir 

la política del Partit entre Congressos. 
533  b) Examinar la gestió de la Comissió Executiva de la FSE-

PSOE. 
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534  c) Exigir si és el cas la responsabilitat política de la Comissió 

Executiva de la FSE-PSOE mitjançant la presentació d'una 
moció de censura, recolzada pel 20 per 100 dels seus membres 
i sancionada per tenir efectes, per la majoria absoluta dels i les 

integrants del Comitè Insular d'Eivissa. 
535  d) Elaborar el programa electoral del Consell Insular d'Eivissa. 
536  e) Ratificar els programes electorals dels municipis d'Eivissa. 
537  f) Fer un seguiment de la tasca de govern o oposició en les 

538 diferents institucions d'Eivissa. 
539  g) Garantir que les maneres de gestió dels càrrecs públics 

s'adeqüin a les maneres de gestió socialista. 
540  h) Establir les línies fonamentals de la política electoral de la 

FSE-PSOE d'acord amb les resolucions dels seus congressos. 
541 i) Ratificar les llistes electorals dels Ajuntaments i del Consell 

Insular d'Eivissa. 
542 j) Ratificar la constitució de noves agrupacions municipals o de 

Districte 
543 k) Aprovar, si s'escau, les conclusions adoptades per 

desenvolupar la línia política del Partit. Les conclusions 
aprovades tindran caràcter vinculant. 

544 l) Designar i separar el director / a de l'òrgan d'expressió de la 
FSE-PSOE si n'hi ha. 

545 m) Elaborar el seu propi reglament de funcionament. 
546 n) Cobrir les vacants que es produeixin en la Comissió Executiva 

de la FSE-PSOE i al Consell Polític del PSIB-PSOE. 
547 Quan les vacants de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE 

afectin la Secretària General, o a la meitat més un dels seus 

membres, el Comitè Insular d'Eivissa haurà de convocar un 

Congrés Extraordinari per a l'elecció d'una nova Comissió 

Executiva de la FSE-PSOE. 
548  o) Aprovar els pressupostos i rendició de comptes de la FSE-

PSOE. 
549  p) Elevar propostes de candidats / es socialistes al Congrés dels 

Diputats per la Illes Balears al Consell Polític del PSIB-PSOE. 
550  q) Elegir els candidats / es socialista per al Senat per Eivissa i 

Formentera. 
551 r) Convocar votacions entre els / les militants i simpatitzants per 

a conèixer i valorar el grau d'acceptació pública que tenen els 

candidats a encapçalar les llistes electorals per a les Eleccions 

Locals i Autonòmiques a Eivissa. El resultat d'aquestes eleccions 
primàries no seran vinculants, tindran un efecte informatiu i 
hauran de ser posades en coneixement de tots els òrgans del 
Partit de l'àmbit territorial del qual hagin estat convocades. 

552 Es causarà baixa automàtica en el Comitè Insular en considerar 
abandonament del càrrec per tres absències consecutives sense 
justificar o cinc d'alternes previ avís per carta certificada amb justificant 
de recepció i passats trenta dies, des de la seva recepció, sense haver 
presentat justificació d'aquestes absències. 
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553 El Comitè Insular es reunirà abans dels quatre mesos des de la 
celebració de l'últim Congrés Ordinari de la FSE-PSOE, en 

554 sessió constitutiva i aprovarà el Reglament de Funcionament, per la 
meitat més un dels seus membres pels menys. 

555 El Comitè Insular d'Eivissa de la FSE-PSOE es reunirà almenys cada 
quatre mesos, sent convocat per la Comissió Executiva de la FSE-
PSOE. 

556 El Comitè Insular d'Eivissa pot es convocat amb caràcter extraordinari 
quan ho jutgi convenient la Comissió Executiva de la FSE-PSOE o ho 
sol·licita almenys un terç dels seus components. 

557 Les sessions ordinàries s'han de convocar amb almenys, deu dies 
d'antelació i a tal efecte la documentació estarà a disposició dels 
membres del Comitè, amb un mínim de 5 dies d'antelació. 

558 El Comitè Insular quedarà constituït quan en primera convocatòria hi 
hagi el quòrum mínim de la meitat més un dels seus components o en 
segona convocatòria un terç dels seus components. 

559 Les sessions extraordinàries seran convocades amb la urgència que 
requereixi el cas i els acords recaiguts seran vàlids sempre que hagin 
estat notificats per escrit a tots els seus membres i es doni el quòrum 
mínim de la meitat més un dels seus components en primera 
convocatòria i un terç en segona convocatòria. 

560 Quan es produeixin vacants entre els membres del Comitè Insular 
elegits per les agrupacions municipals, es procedirà a una nova elecció 
per les Agrupacions corresponents. 

561 DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FSE-PSOE 
562 La Comissió Executiva de la FSE-PSOE realitza en l'àmbit de Eivissa la 

política definida pels òrgans de direcció de la FSE-PSOE, el Congrés 
de la FSE-PSOE i el Comitè Insular, adoptant per això totes les 
resolucions que consideri necessàries sempre de acord amb les normes 
i directrius emanades d'aquells. 

563 La Comissió Executiva de la FSE-PSOE és l'òrgan encarregat de aplicar 
i dirigir la política del Partit a Eivissa.  

564 Més específicament, són competències de la Comissió Executiva de la 
FSE-PSOE: 

565 a) L'organització i vida interna del Partit a Eivissa. 
566 b) Les relacions amb altres grups polítics i socials del seu àmbit. 
567 c) L'adquisició, administració, transmissió i gravamen dels béns de la 

FSE-PSOE. 
568 d) La realització de quantes activitats siguin necessàries en tots els 

aspectes per al compliment dels fins de la FSE-PSOE a nivell d'Eivissa. 
569 e) El seguiment polític de la tasca dels càrrecs públics en els 

Ajuntaments i Consell Insular d'Eivissa, interpretant i valorant si les 
seves actuacions s'ajusten al compliment dels objectius fixats. 

570 f) La resolució dels conflictes que sorgeixin en el si del Partit. 
571 Cabran els recursos que estableixin els Estatuts del PSIB-PSOE de la 

Comissió Executiva Federal del PSOE. 
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572 g) El disseny dels mètodes que assegurin la coordinació dels diversos 
projectes polítics de la FSE-PSOE en tots els seus àmbits, analitzant i 
definint prèviament les prioritats polítiques. 

573 h) El suport al desenvolupament de l'acció política dels grups socialistes 
en els ajuntaments i el Consell Insular d'Eivissa i la col·laboració en la 
seva explicació a l'opinió pública. 

574 i) En els temes d'àmbit d'un municipi però que afecten la vida econòmica 
o política d'Eivissa, la Comissió Executiva de la FSE-PSOE 
conjuntament amb la Comissió Executiva Municipal de la respectiva 
Agrupació hauran d'acordar les accions o resolucions a dur a terme 

575 La Comissió Executiva de la FSE-PSOE es reunirà amb la freqüència 
que  per sí mateix acordi.  

576 Les decisions de la Comissió Executiva s'adopten per majoria simple 
dels membres presents.  

577 Perquè les decisions adoptades siguin vàlides, es requereix que tots  els 
membres hagin estat notificats de la reunió i el quòrum de la majoria 
simple. 

578 La Comissió Executiva de la FSE-PSOE podrà constituir dins del seu si, 
comissions per a assumptes específics en què delegui facultat de 
decisió sobre els mateixos. A tal efecte d'establir les normes 
reglamentàries que estimi convenient. 

579 COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

580  La Comissió Executiva de la FSE-PSOE es compon de membres 
elegits directament pel congrés del partit i per membres nats. Els 
membres elegits directament pel congrés de la FSE-PSOE seran 11, a 
excepció del Secretari / a General, que haurà estat elegit / da pel 
sistema de primàries 

581  Seran membres nats de la Comissió Executiva un/a representant de 
cada Agrupació, designat per la pròpia Agrupació municipal. 

582 També serà membre nat un/a representant de les Joventuts Socialistes  
583 La responsabilitat de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE és 

col·legiada, el que no eximeix als seus membres de la responsabilitat 
en l'exercici de les seves funcions. 

584 Les deliberacions de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE són 
reservades. Es farà constar en l'acta de cada reunió els vots particulars 
que haguera sobre les decisions recaigudes. 

585 A cada component de la Comissió Executiva se li assignaran treballs 
concrets d'alguna Secretària. 

586 El Comitè Insular d'aprovar el reglament intern de la Comissió Executiva 
de la FSE-PSOE a proposta d'aquesta 

587 FUNCIONS DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

588 El President / a ostenta la representació oficial del Partit. Presideix i 
modera les reunions de la Comissió Executiva i quants actes oficials 
organitzi. 

589 El Secretari / a General coordina la política i estratègia de la FSE-PSOE. 
És el / a portaveu qualificat de la Comissió Executiva, ostenta la 
representació del Partit. Coordina els treballs de la Comissió Executiva, 
realitza contactes amb altres forces polítiques en seu àmbit. 
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590 Els Secretaris/es assumeixen les funcions que s'especifiquen en el 
Reglament Intern i es responsabilitzen d'aquests davant el Comitè 
Insular i el Congrés de la FSE-PSOE.    

591 Les vacants de la Comissió Executiva de la FSE-PSOE seran cobertes 
mitjançant elecció en el Comitè Insular. 

592 La Comissió Executiva de la FSE-PSOE farà el seguiment de l'afiliació 
del Partit a Eivissa i Formentera, i donarà de baixa a les col·lectivitats 
que deguin més de sis mesos de cotització. 

593 La Comissió Executiva de la FSE-PSOE podrà designar delegats / des 
que actuaran en nom de la mateixa en aquelles funcions que aquesta 
els encomani, sota la dependència de la corresponent Secretaria.  

594 Els / les delegats podran ser cridats per la Comissió Executiva de la 
FSE-PSOE per informar en les seves reunions sobre els assumptes de 
la seva competència. 

595 COMISSIÓ REVISORA DE COMPTES 
596 La Comissió Insular Revisora de Comptes és l'òrgan encarregat de 

supervisar l'administració dels mitjans econòmics de la FSE-PSOE i 
controlar l'adequació del seu ús a les resolucions dels òrgans 
competents. 

597  El Congrés Insular triï la Comissió Insular Revisora de Comptes, 
constituïda per tres membres. És l'òrgan encarregat de supervisar la 
comptabilitat, verificar l'administració dels mitjans econòmics del Partit i 
controlar que el seu ús s'adeqüi a les resolucions dels òrgans directius. 

598 Aquesta Comissió respondrà únicament davant el Congrés encara 
haurà d'elevar informe al Comitè Insular d'Eivissa sempre que aquest 
així ho sol·liciti, i en tot cas un cop l'any per al tancament de 
pressupostos. 

599 Les vacants sorgides a la Comissió Insular Revisora de Comptes, seran 
cobertes en el Comitè Insular d'Eivissa. 

600 DECLARACIÓ DE BÉNS I ACTIVITATS 
601 Els i les candidats/es en llistes del Partit hauran de presentar la 

declaració de béns i activitats amb anterioritat a l'aprovació definitiva de 
la llista per l'òrgan competent en cada àmbit. L’ incompliment de 
l'obligació de declarar podrà determinar l'exclusió d'aquest candidat / a 
de la llista. Les persones candidates electes i càrrecs públics 
designades quedaran obligades a presentar la seva declaració al 
finalitzar el seu mandat o en cessar en el càrrec per al qual van ser 
nomenades.  

602 Els que integrin les Comissions Executives Federal, Regionals o de 
Nacionalitat i provincials i insulars hauran de presentar una declaració 
de béns i activitats davant les seves respectives Secretaries 
d'Organització. 

603 La Comissió podrà en qualsevol moment requerir als que siguin càrrecs 
públics perquè aporten informació complementària sobre la seva 
situació patrimonial o sobre activitats econòmiques amb les que estiguin 
relacionats. L'incompliment de l'obligació d'aportar les dades 
sol·licitades o de col·laborar amb la Comissió constituirà una falta 
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disciplinària i comportarà, prèvia advertència, la supressió temporal de 
militància de l'afectat o afectada.  

604 Els que siguin càrrecs públics del Partit i militants del mateix podran 
acudir a la Comissió Federal d'Ètica i Garanties quan siguin difamats o 
siguin objecte d'informacions tendencioses sobre el seu patrimoni o 
activitats, a fi de que sigui la Comissió la que assumeixi la defensa de 
la seva integritat i honestedat. 

605 Disposició addicional primera. 
606 Queden derogats els estatuts de la FSE-PSOE del congrés anterior. 
607 Disposició addicional segona. 
608 Aquests estatuts entraran en vigor en el moment de la seva aprovació 

pel III congrés de la Federació Socialista d'Eivissa. 
609 Disposició addicional tercera. 
610 Els membres del Comitè Insular es mantindran en les seves funcions 

fins a ser substituïts respectivament pels nous membres destriats  per 
les respectives agrupacions. 

611 Disposició final. 
612   Els presents estatuts s'han d'adequar a les resolucions del 39 

Congrés Federal i del 13 Congrés del PSIB-PSOE. 
 


