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Les persones són la principal preocupació per als i les socialistes. Per això,
les polítiques adreçades a les persones i per assegurar les millors condicions
de vida i els millors serveis per a tothom, són les que donen força al projecte
socialista.
SERVEIS SOCIALS
Per als i les socialistes els serveis socials i les actuacions que asseguren viure
de manera digna a tothom. Per això, seguim apostant per uns serveis de socials
públics i de qualitat, centrats en donar resposta a la mesura de cada persona.
1 . - Crearem L´Institut d’Afers Socials d’Eivissa davant la necessitat d’habilitar instruments que permetin desenvolupar la tasca del Consell Insular amb
garanties per:
• Establir el corresponent pla anual de subvencions per a les entitats
socials
• Gestionar de les residències.
• Gestionar una ”taula d´entitats.
2 . - Adequarem els espais a les necessitats i estructura actual ampliant
espais d’atenció directa, modernitzant infraestructures i creant espais de
participació.
3 . - Aprovarem i desenvoluparem la Cartera Insular de Serveis Socials del
Consell Insular d´Eivissa.
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4 . - Potenciarem tercer sector social mes reconegut i influent per un sistema del benestar més avançat. Crearem i gestionarem d´una fundació d´entitats i avançarem el procés de transposició de les directives de contractació,

d´elaboració i aprovació de la nova llei per a la provisió de serveis d´atenció a
les persones a través de l´acció concertada amb el tercer sector.
5 . - Dissenyarem, aprovarem i desenvoluparem el pla d´infància, optimitzant el Sistema de protecció a la infància.
6 . - Garantirem la plena igualtat de les persones amb diversitat funcional a
l´exercici de tots els seus drets amb els altres ciutadans.
• Combatre la discriminació múltiple i eradicar tota la discriminació.
• Promourem el dret de les persones amb diversitat funcional, amb condicions que garanteixin l´aplicació dels principis d´igualtat: assessorament
i inserció, treball amb suport...
• Augmentarem les places de centres de dia
• Articularem els diferents recursos residencials per donar resposta a
les necessitats de les persones amb diversitat funcional: residencials per
menors greument afectats, residencials per adults greument afectats.
7 . - Desenvoluparem mesures per potenciar les polítiques sociosanitàries
basades en la promoció de la salut i la prevenció de malalties.
• Accions d´envelliment actiu, potenciar les capacitats de les persones al
procés d´envelliment : participació en afers socials, econòmics, culturals,
espirituals i cívics.
• Atenció domiciliaria i programes de respir que permetin a les famílies
mantenir els seus membres a la llar amb els suports necessaris.
• Crear recursos necessaris i adequats a les necessitats existents amb recursos humans i residencials dignes i adequats als perfils de cada persona
(majors, demències amb edats inferiors als 65, trastorns mentals greus.).
• Impulsarem la figura del gestor de casos socio-sanitaris , potenciar
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la figura del treballador social sanitari i la col·laboració entre els
equips d´atenció primària i els serveis socials.
8 . - Inclourem dins dels plans de subvencions a activitats de
persones majors, l’ajuda per al pagament dels trajectes a Palma per als
usuaris de l’Imserso.
HABITATGE
L’accés a l’habitatge ha de convertir-se en el cinquè pilar de l’Estat del
Benestar. Els socialistes i les socialistes liderarem polítiques capaces de
convertir l’habitatge en un autèntic dret bàsic dels ciutadans i convertirem en obligació dels poders públics facilitar a tothom aquest l’accés a
un habitatge digne i d’acord a les seves necessitats.
9 . - Realitzarem un Programa insular d’habitatge, promocionant i
impulsant l’agència insular de l’habitatge amb col·laboració de l’IBAVI
• Impulsar la creació de terrenys de caràcter residencial per a la
construcció d’HPO en règim de lloguer.
• Ajudes a la rehabilitació d’habitatge destinat a lloguer de llarga
durada.
• Bonificar l’impost sobre construccions per a promocions d’habitatges plurifamiliars que destinin un mínim del 50 % per habitatge
social.
• Potenciarem pisos tutelats per a emancipació de menors.
1 0 . - Impulsarem i participarem la construcció d’habitatge públic en
règim de lloguer a tots els municipis.
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1 1 . - Impulsarem la regulació dels preus de lloguer a determinades zones.
OCUPACIÓ
Tenir una ocupació digna i de qualitat és la garantia de una vida digna i de creixement
personal. Seguirem facilitant una millora les condicions de treball i ocupabilitat de
totes i tots i una millora de les seves capacitats que augmentin la seva ocupabilitat.
1 2 . - Facilitarem el desenvolupament de polítiques que permetin aconseguir una
major i millor ocupació de tothom, amb la creació de la mesa local d’ocupació per poder arribar a acords de col·laboració de Formació amb Empresariat i bones pràctiques
laborals.
1 3 . - Millorarem la qualificació i l’ocupabilitat dels treballadors per poder facilitar una major adaptació al mercat de treballa amb impuls de la Formació professional
ocupacional, dual i en competències bàsiques.
1 4 . - Assegurarem una inserció laboral de tots aquells grups socials que tenen
dificultats i necessiten una especial protecció en l’accés al mercat laboral.
• Augment de la reserva de places per a diversitat funcional.
• Contractació de brigades de persones en atur per a manteniment en temporada
baixa.
• Impulsar cooperatives de feina per a col·lectius vulnerables.
1 5 . - Oferirem llocs de feina per a víctimes de violència masclista.

/ UNA ILLA D’EIVISSA
SOCIAL I HUMANA
EDUCACIÓ
Un pilar bàsic per al nostre projecte, i pel qual hem de seguir treballant
cap a una educació de qualitat i que estigui present al llarg de tota la
vida. Garantint l’accés i les oportunitats per a tothom com a eina d’equitat i igualtat.
1 6 . - Impulsarem la participació efectiva de tota la ciutadania i de
la comunitat educativa en els processos de decisió del sistema educatiu
i de formació com a eina de desenvolupament, impulsant el Consell
sectorial de Formació i Educació.
1 7 . - Avançarem en el desenvolupament de l’educació Infantil 0-3
per poder arribar a tenir una oferta educativa suficient, gratuïta i de
qualitat en aquest tram de l’educació.
• Actualització de centres propis.
• Convenis de col·laboració per a l’obertura d’Escoletes municipals.
• Programa d’Espais Familiars Insulars .
• Creació i manteniment d’un catàleg d’oferta d’Educació Infantil.
• Reglament de guarderies i regulació d’espais d’atenció a infants.
• Impulsar la regulació de les Mares de dia a Eivissa.
1 8 . - Treballarem per incidir en la reducció del fracàs escolar i
implementar polítiques que redueixin l’abandonament escolar prematur.
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• Mesa Insular de lluita contra el fracàs escolar.
• Pla de reforç escolar insular.
• Mapa de l’abandonament escolar insular.
• ornades d’abandonament.
1 9 . - Millorarem l’oferta educativa per a persones adultes per faci-

litar la formació al llarg de la vida de tothom i com a eina de cohesió social i cultural.
• Convenis de col·laboració per a la construcció i obertura de Centres d’Educació de Persones Adultes a Tots els territoris
• Coordinació d’oferta educativa per a persones adultes
• Informació de les activitats i accions formatives per a persones adultes des
del portal web del CIE.
20.- Facilitarem l’accés als estudis universitaris com a eina de desenvolupament
personal i social per a tothom.
• Cercar convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques universitàries a Eivissa ( Empreses-Universitats-Administració).
• Programa de mobilitat jove (Ajudes a la mobilitat exterior per a la realització de pràctiques formatives altres països).
• Activació de les beques i ajudes d’estudis universitaris.
• Augment de les ajudes als desplaçaments per a universitaris.
• Beques Investigació.
• Obertura del Tec-lab a Sa Coma.
• Creació del parc BIT de l’illa d’Eivissa.
• Recolzament explícit i ampliació de l’oferta de UOM.
2 1 . - Començarem un Programa d’ajudes al lloguer de habitatges per a estudiants
que hagin d’estar fora de l’illa d’Eivissa.
2 2 . - Conveniarem amb la Universitat l’augment titulacions pròpies i impuls
Màster de turisme.
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C U LT U R A
Fomentar la cultura forma part del nostre compromís amb les persones
i amb el seu desenvolupament personal, per això hem de seguir protegint-la i fomentant-la en totes les seves dimensions i vessants.
2 3 . - Incidirem en la protecció patrimonial com a mesura de protecció de patrimoni, restes i vestigis que ens permetin dibuixar un passat i
siguin el llegat per enriquir el futur.
• Actualització de catàleg de bens materials.
• Guia de recursos culturals materials compartida.
• Convenis amb entitats socials de caràcter públic i privat per a la
recuperació de torres de defensa.
• Convenis per col·laboració en l’obertura d’espais etnogràfics i
creació de rutes etnogràfiques.
• Beques investigació cultural i formació exterior en patrimoni
cultural.
• Projecte de divulgació de cultura científica.
2 4 . - Impulsarem i desenvoluparem la promoció de tots els caires
de la cultura com a mesura imprescindible per donar a conèixer la nostra
idiosincràsia i les nostres expressions culturals i per poder arribar a
tothom i a tot arreu, alhora que permeti l’enriquiment cultural mitjançant
els intercanvis d’experiències.
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• Pla de Cultura Escrita.
• Impuls de l’obertura de la seu de la biblioteca nacional.
• Posada a disposició d’espais expositius per a joves artistes.
• Impuls de la col·laboració entre galeristes per crear projectes

culturals de caràcter social (RSC Galeristes).
• Creació de marca pròpia.
• Obertura d’un espai de preparació i producció musical per artistes i
grups amateurs i joves professionals.
• Recolzament a Ajuntaments per a la realització d’esdeveniments musicals (festivals/ concerts).
• Convenis amb Patronats municipals de Música
• Convenis de col·laboració amb grups teatrals per assegurar la seva
trajectòria.
• Pla de protecció del ball tradicional i cantadors.
• de promoció de la dansa.
• Creació de xarxa d’espais culturals.
2 5 . - Facilitarem l’accés universals a la cultura mitjançant la potenciació
d’actes culturals de caràcter inclusiu i que permetin l’accés a la cultura a tots
aquells que, per raons de caire social, cultural, funcional, etc tinguin més difícil
poder-ne gaudir.
• Programa de bonificacions per facilitar l’accés a tothom.
• Gratuïtat per a actuacions i concerts per a joves i altres col·lecti amb
risc d’exclusió.
• Cessió d’espais per a col·lectius en risc d’exclusió.
• Creació del consell sectorial de la cultura Eivissenca.
• Targeta cultural per joves.
• Creació de l’agenda cultural única segmentada i l’implementació de la
informació cultural al portal web.
2 6 . - Assegurarem la promoció de la llengua pròpia com a eina d’identitat
cultural i establirem mesures per a la seva protecció i manteniment això com la
promoció del seu ús com a element integrador i de sostenibilitat social.
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• Acords de col·laboració amb entitats culturals per a la realització
d’activitats de promoció de la llengua catalana.
• Impuls de la producció de programes d’Eivissa a IB3.
• Beques d’investigació i edició de llengua catalana.
• Ajudes a la creació musical i escènica en llengua catalana.
• Atenció individualitzada a la normalització de publicitat i serveis.
2 7 . - Farem dels museus, arxius i altres espais culturals una
eina de protecció i de transmissió de la cultura, així com d’un espai
d’intercanvi i d’interacció entre artistes , agents culturals i les indústries
creatives.
• Renovació de la senyalització de tots els bens culturals.
• Ajuts al manteniment i restauració de patrimoni de caràcter
privat.
• Impuls a la renovació i obertura de les torres de defensa .
• Establiment d’incentius a les visites de tots els museus amb
abonaments.
• Festival dels museus i impuls de l’obertura de museus els caps
de setmana.
2 8 . - Obrirem el Museu de la mar amb col·laboració amb altres
administracions.
2 9 . - Comprarem Can Ros per convertir-lo en el museu etnogràfic
definitiu de l’illa d’Eivissa.
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3 0 . - Desenvoluparem la Memòria històrica per restituir els drets
i la dignitat a tothom i avançar en el reconeixement del passat d’una
societat democràtica.

I G U A LTAT
Malgrat ser un principi general, incidir en polítiques d’igualtat és una necessitat
i una obligació per a les i els socialistes i, per això, seguirem impulsant accions
que assegurin no sols una igualtat efectiva, sinó també una equitat entre
persones.
3 1 . - Lluitarem contra la violència de gènere i l’assetjament sexual de les
dones.
• Pla de formació continua dirigit als professional que atenen dones víctimes.
• Pla de sensibilització contra la violència de gènere.
• Pla de lluita contra la violència sexual als centres d’oci i als establiments
turístics.
3 2 . - Impulsarem la participació de sector empresarial en la prevenció,
detecció i gestió de situacions de violència de gènere dins codi Bones Pràctiques.
3 3 . - Lluitarem contra l’escletxa salarial en tots els aspectes possibles
i en tots els àmbits i realitzarem campanyes de sensibilització per donar a
conèixer la nova normativa que regula la transparència salarial i combat de la
escletxa salarial.
3 4 . - Finalitzarem la redacció del II pla d’igualtat d’oportunitats del Consell d’Eivissa (2020-2023).
3 5 . - Empoderarem a les nenes eivissenques mitjançant accions específiques com el Programa “Inspiring girls”.
3 6 . - Fomentarem la incorporació de les dones a llocs de treball derivats
del nou model mediambientalment sostenible i lluita contra el canvi climàtic.
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3 7 . - Realitzarem un Pla “Igualtat a l’esport”.
3 8 . - Donarem suport a l’associacionisme de les dones amb el
Consell participatiu de les dones.
3 9 . - Crearem i desenvoluparem la Comissió de participació LGTBI.
OCI I ESBARJO
El lleure forma part de les relacions socials i facilita la cohesió i el
reforçament social, per tant hem de seguir treballar per assegurar unes
possibilitats d’oci per a tothom amb una oferta diversa i completa.
4 0 . - Col·laborarem amb els ajuntaments per a seguir fomentant
les activitats d’oci cultural, esportiu, gastronòmic i altres, que busquen
millorar la qualitat turística de la nostra illa.
4 1 . - Donarem especial suport institucional a aquelles festes que
suposen el manteniment de les nostres tradicions, amb mostres itinerants i cicles de Ball de colles.
4 2 . - Fomentarem la música en directe tant en recintes tancats
com al aire lliure amb la promoció d’activitats musicals i la col·laboració
amb les bandes i orquestres de l’illa per organització d’activitats.
4 3 . - Afavorirem la participació d’artistes i associacions culturals,
locals en les festes organitzades des del Consell Insular, creant un
registre d’artistes insulars i establint circuits teatrals.
4 4 . - Realitzarem activitats d’oci alternatiu especialment dirigides
als joves.
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4 5 . - Reactivarem el Consell de la joventut.
4 6 . - Millorarem la connectivitat amb transport públic entre municipis, en
festes d’especial interès amb convenis amb les empreses de transport públic
per dotar línies específiques per les festes d’interès.
4 7 . - Treballarem per sensibilitzar a la ciutadania sobre la importància
d’un oci respectuós amb el medi ambient, el nostre entorn natural i el paisatge
de la nostra illa.
4 8 . - Fomentarem la conscienciació sobre l’existència que un oci lliure
del consum de drogues i alcohol, és possible, reactivant el pla insular contra
drogues.
4 9 . - Seguirem fomentant l’esport, la natura i el mar com alternatives
d’oci responsable i de coneixement del nostre entorn natural i paisatgística amb
la col·laboració amb les associacions esportives que realitzen esdeveniments,
per a facilitar permisos del Govern Balear quan aquests esdeveniments es realitzin en espais xarxa natura 2000, i sempre que aquests esdeveniments siguin
respectuosos amb el medi ambient.
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ESPORT
L’esport com a via per al desenvolupament personal i social en igualtat
de condicions . Una política esportiva que fomenti l’adquisició d’hàbits
permanent garantint els recursos necessaris.
5 0 . - Adoptarem les mesures necessàries dirigides a facilitar i
agilitar la tramitació per accedir a subvencions i avançar el pagament
d´aquestes al primer trimestre.
• Creació d’un departament de tramitació de subvencions.
• Designació de personal específic per atenció a clubs i associacions
• Col·laboració directa en la elaboració de projectes i resolució de
dubtes en la tramitació i /o justificació.
• Reducció de requisits d’accés.
5 1 . - Afavorirem que els entorns esportius siguin educatius e
igualitaris .
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• Desenvolupar una política de caràcter inclusiu a l’esport que
faciliti l’ inclusió de tots els col·lectius
• Establiment d’ajudes igualitàries sense discriminació de gènere
en cada categoria.
• Establiment d’incentius per afavorir la incorporació de dones a
càrrecs directius de gestió i organització esportiva.
• Visualització de referents esportius femenins com a model d’èxit
professional , personal i social.
• Pla d’esport inclusiu.
• Crear un programa per facilitar l´accés a l´àmbit esportiu a les
persones amb discapacitat o en risc d´exclusió social.

5 2 . - Facilitarem el desenvolupament i la creació de una xarxa d´instal·lacions esportives capaç de donar resposta a les necessitats dels usuaris i
garantint una accessibilitat integral.
• Pla estratègic d’infaestructures esportives.
• Realització d’un cens actualitzat d´instal·lacions
• Cens d’espais naturals, susceptibles per a la pràctica esportiva (camins,
rutes, platges, etc.).
• Estudi de les mesures de manteniment i millora de totes i cadascuna de
les instal·lacions. Pla de seguiment d’infraestructures.
• Estudi de les necessitats futures dels diferents municipis.
• Informe trimestral del estat de les instal·lacions (mesures preventives-correctores).
• Licitació i execució de les obres del circuit de motocròs de Sa Coma
d’acord amb el projecte de Sa Coma.
• Instal.lacions accessibles
• Habilitació, senyalització i manteniment d’ espais naturals susceptibles
per a la pràctica esportiva (senders, rutes, platges, etc.)
• Eliminació total de les barreres arquitectòniques en totes les instal.
lacions esportives (itinerari exterior, zona aparcament adaptat, accés a la
instal.lació, vestíbul i recepció, deambulació per les instal.lacions, espais
esportius accessibles, vestuaris i banys)
• Instal.lacions esportives ben connectades i de forma segura amb els
nuclis urbans (voreres, il.luminació, senyalització, carril bici
• Pla estratègic futures instal.lacions esportives.
• Habilitar espais urbans públics per a la pràctica esportiva.
• Creació de residència per a esportistes.
• Creació de Centres de turisme actiu amb informació i serveis.
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5 3 . - Afavorirem el desenvolupament de l’esport escolar i de
l’esport base com a eina de desenvolupament personal i social de tots
els infants i joves en igualtat de condicions, garantint els recursos
necessaris.
5 4 . - Desenvoluparem polítiques encaminades a aconseguir la
realització a Eivissa d’esdeveniments i proves de totes les modalitats
esportives en moments de baixa activitat turística, per facilitar al ciutadà
la possibilitat d´assistir a un espectacle esportiu d´alt nivell ó participar
d´un esdeveniment esportiu.
5 5 . - Facilitarem ajudes per promoure l órganització d´esdeveniments esportius de caràcter nacional i internacional en col.laboració
amb els ajuntaments, entitats, clubs i federacions.
5 6 . - Avançarem en el reconeixement de l’esport i l’activitat física
com a eina de foment de la salut millorant la qualitat de vida, promovent
l’esport com a via per reduir l’obesitat infantil i el sedentarisme.
5 7 . - Iniciarem un Programa de Salut Esportiva.
5 8 . - Avançarem amb la comunicació de l’activitat esportiva per
poder millorar la relació i la comunicació dels professionals de l’esport
amb la ciutadania i les famílies.
5 9 . - Treballarem per afavorir l’aprenentatge, el desenvolupament i
la millora a través de la formació de tots els estaments relacionats amb
l´esport, promovent un Congrés de Ciències de l’Esport i la Salut.
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JUVENTUT
Desenvoluparem polítiques específiques per la gent jove i per facilitar l’accés a
serveis específics que els permetin gaudir d’una qualitat de vida adient, facilitant l’accés a serveis i activitats que millorin el seu desenvolupament personal.
6 0 . - Desenvoluparem programes de suport per a possibilitar l´accés dels
joves al món laboral.
• Programa per Fomentar l´ocupabilitat jove.
• Borsa ocupació jove.
• Seminaris recerca activa i estratègia d´ocupació.
• Programes d´orientació professional.
• Fomentar les ajudes als emprenedors i primers autònoms.
6 1 . - Obrirem vies per informar i assessorar el joves que busquen emancipar-se. Am un Programa per oferir informació, orientació i asesorament als
joves per al accés a un habitatge.
6 2 . - Facilitarem l´accés dels joves a serveis i béns culturals i esportius
i crearem una targeta jove integrada amb accés gratuït ó descomptes i/o avantatges per a joves fins 25 anys, en transport públic, activitats d´oci, esdeveniments culturals i esportius.
6 3 . - Impulsarem un alberg juvenil que respongui a les necessitats dels
joves.
• Creació d´espais on poder assajar grups musicals, gravar, tallers fotografia, cinema, tecnologies de la informació, teatre, pintura.
• Impulsar creació d´una xarxa d´espais per a l´exposició de les creacions.
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• Creació d´un espai per als joves a tots el nuclis urbans.
• Certamen de joves creadors en col·laboració amb els diferents
ajuntaments on en diferents categories es donarà visibilitat a
projectes ó creacions desenvolupades per joves.
• Premis per posar en valor i reconèixer la labor i els èxits dels
joves o projectes destinats als joves d´Eivissa.
• Potenciar i/o crear programes de desenvolupament artístic,
cultural, esportiu i educatiu.
6 4 . - Donarem veu i vot als nostres joves i incentivarem la seva
participació en les preses de decisions.
• Consell de la Joventut pel al desenvolupament de polítiques i
activitats específiques com l´Estiu Jove.
• Jornades de debats “joventut eivissenca”.
6 5 . - Fomentarem ,millorarem i normalitzarem la mobilitat sostenible entre els adolescents i els joves i posarem em funcionament un pla
per la mobilitat juvenil amb impuls de rutes segures.
6 6 . - Treballarem per mantenir constantment informats els joves de
les activitats i esdeveniments que es desenvolupin en la nostra illa amb
creació de l’ agenda i calendari coordinat d´activitats i esdeveniment de
tota l´illa que inclogui informació del Consell i de tots els ajuntaments.
6 7 . - Incidirem en la informació i la formació com eina de prevenció
dels nostres joves davant els perills de la nostra societat.
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COMUNICACIONS
Impulsarem polítiques específiques per fer de la comunicació una eina real de
la vida. Facilitarem i millorarem l’accés de la informació i la comunicació per a
tothom que faciliti el seu desenvolupament.
6 8 . - Millorarem la xarxa i els serveis de telecomunicacions de l’illa d’Eivissa per afavorir la relació entre persones i facilitar la cohesió social, engegant
un pla d’infraestructures de telecomunicacions amb el de la banda ampla a
l’entorn rural i l’Impuls de la millora de la cobertura TDT.
6 9 . - Definirem polítiques comuns que afavoreixin el desplegament de
serveis de telecomunicacions.
7 0 . - Establiren polítiques formatives en noves tecnologies que facilitin
l’accés a tothom a la tecnologia i incideixin en la reducció de l’escletxa tecnològica.
• Programa de formació tecnológica
• Recuperació i desenvolupament de la xarxa de Telecentres insular
• Plans formatius personalitzats a diferents col·lectius (gent gran,
persones en situació d’atur, empresaris, joves,..)

/ L’ILLA D’EIVISSA DEL
DESEVOLUPAMENT SOSTENIBLE
Assegurar un futur per a tots passa donar un impuls clar a totes i cadascuna de les activitats econòmiques per fer per poder la nostra economia
diversa, competitiva i forta.
SECTOR PRIMARI
Les activitats econòmiques del sector primari, a més d’assegurar tot una
sèrie de productes necessaris col·laboren molt directament en la creació
i manteniment del paisatge rural i són la base per a poder aconseguir un
desenvolupament sostenible.
7 1 . - Volem treballar per promoure l’activitat agrària i ramadera,
com una activitat de la qual es pot viure dignament, per a la producció
d’aliments de qualitat i proximitat i amb l’objectiu de conservar el paisatge i evitar l’emboscament i incendis forestals.
• Suport a projectes innovadors i dinamitzadors que presentin
cooperatives i associacions i emprenedors .
• Suport a la gestió de cooperatives i associacions
• Foment de les microcooperatives intergeneracionals
• Continuar amb la política de creació de marques de garantia i de
qualitat.
• Subvencionar la incorporació de joves agricultors
• Formació “empresarial” per a joves agricultors.
7 2 . - Treballarem per promoure la recuperació i conservació de
races autòctones i varietats locals i incentivar la seua comercialització.

11 /

• Impuls a la ramaderia.
• Promoure la producció i comercialització del producte local i de
proximitat.

• Adquisició de terrenys per a la construcció d’un escorxador i la creació
d’un obrador i sala de desfer a l’escorxador.
• Facilitar la tramitació de la renovació anual de la cartilla ramadera
desplaçant un funcionari del Consell als ajuntament per evitar haver-se de
desplaçar al Consell.
7 3 . - Establirem un pla d’ajudes per a l’adquisició de menjar pel ramat
amb motiu de la sequera.
7 4 . - Incentivarem la recuperació i manteniment del paisatge rural com a
eina econòmica i de sostenibilitat.
• Amb fons de l’ITS establir un Pla de recuperació i manteniment de
les finques rústiques i el paisatge rural.
• Impuls de contractes de “custodia de finques“.
7 5 . - Seguirem treballant pel manteniment d’un sector pesquer competitiu
i integrat en la societat eivissenca.
• Promoció de la congelació i transformació del producte.
• Etiquetatge i altres accions de diferenciació.
• Accions de promoció i diferenciació del producte
• Realització de estudis de sostenibilitat de les pesqueries en col·laboració amb el sector.
7 6 . - Promourem el consum de peix local per part de residents i restauració.
7 7 . - Seguirem cooperant amb el sector de la caça com un sector col·laborador de l’administració i que amb la seua gestió actua en la conservació del
territori amb ajuts a vedats i societats de caçadors per a les seues activitats d
repoblació, sembra, abeuradors.

/ L’ILLA D’EIVISSA DEL
DESEVOLUPAMENT SOSTENIBLE
ACTIVITATS INDUSTRIALS
El sector industrial és una peça clau en el manteniment de la sostenibilitat econòmica del sistema, per això hem de cercar oportunitats d’enfortir
un sistema industrial propi, respectuós amb el medi i competitiu, que
ajudi a la diversificació econòmica.
7 8 . - Fomentarem la diversificació econòmica actual i impulsarem
la Internacionalització indústria moda.
7 9 . - Crearem una fira internacional de moda a Eivissa.
8 0 . - Impulsarem el desenvolupament de la indústria nàutica.
• Desenvolupament de formació específica en empreses
• Impuls de la fira nàutica insular
• Impuls FP Dual nàutica
8 1 . - Treballarem en el desenvolupament de les indústries audiovisuals o altres relacionades amb la producció cultural.
8 2 . - Continuarem impulsant la Film Office i l’incentivació de
festivals de cinema a Eivissa.
8 3 . - Farem un pla d’impuls de les indústries artesanes i de protecció i promoció de l’artesania tradicional.
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• Impuls actualització llei d’artesania.
• Creació espai producció artesana a Sa Coma.
• Obertura de la fira artesana d’Eivissa a l’Hipòdrom

• Ajudes al manteniment de les indústries artesanes
• Establiment de mínims de qualitat
• Impuls Inspecció Artesana ( qualitat i acreditació)
• Creació de marca artesana pròpia.
8 4 . - Professionalitzar em el sector industrial per poder augmentar la
seva capacitat competitiva i millorar el seu posicionament dins del mercat
local, balear, nacional i internacional.
• Formació empresarial per a microempreses.
• Servei d’assessoria administrativa i laboral per a microempreses
• Ajudes a la modernització de les Pimes.
• Ajudes a la introducció i renovació tecnològica de les empreses industrials.
8 5 . - Fomentarem el desenvolupament de clústers de caràcter empresarial per facilitar la creació de sinergies que permetin millorar en competitivitat.
8 6 . - Incidirem activament en el desenvolupament de la Responsabilitat
Social Corporativa de les empreses.
SECTOR TERCIARI
El sector dels serveis i de comerç cada vegada està adquirint més importància
però també necessita de l’impuls i la promoció per part de les institucions.
8 7 . - Donarem impuls al comerç local per facilitar el desenvolupament
d’activitats complementàries alhora que es permet el desenvolupament d’altres
activitats de diversificació econòmica que permeten un creixement més sostenible des del punt de vista econòmic.

/ L’ILLA D’EIVISSA DEL
DESEVOLUPAMENT SOSTENIBLE
• Elaboració del pla director sectorial de comerç.
• Creació de la mesa del comerç.
• Establiment d’objectius i estratègies per municipis i per sectors.
• Campanyes de consum responsable.
• Impuls projectes de dinamització comercial.
• Ajudes a la comercialització online de serveis
• Formació en e-commerce.
• Crear un cens de comerç.
• Campanyes de dinamització comercial de caràcter puntual.
• Participació en projecte de dinamització comercial de La Marina.
• Ajudes a la creació de “centres comercials oberts.
• Programa d’internacionalització comercials.
8 8 . - Treballarem per aconseguir que l’empreneduria sigui una
signe d’identitat en diferents sectors econòmics, afavorint l’aparició de
noves empreses i impulsant nous sectors econòmics.
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• Línia de recolzament de serveis d’esdeveniments
• Promoció sectorial d’empreses d’esdeveniments
• Signatura de Codis de bones pràctiques.
9 0 . - Crearem un pla de desenvolupament d’empreses d’Atenció personalitzada.
• Impuls de reconeixement de les professions associades.
• Incentius a la creació de marca pròpia.
9 1 . - Impulsarem actuacions de caràcter insular específiques contra
l’intrusisme en el sector del comerç.
TURISME

• Creació del punt de l’emprenedor.
• Participació i incentivació de projectes d’empreneduria “Eivissa
Crea“.
• Ajudes a Start-up amb col·laboració amb la UIB.
• Creació de Clubs de producte comercial.
• Campanyes de difusió de nous productes.
• Creació de registres de noves activitats.

Eivissa és una destinació líder en el sector turístic, de la qual ens hem de sentir
molt orgullosos. És la principal activitat econòmica de l’Illa d’Eivissa i ha de
seguir sent-ho per mitjà de la innovació, la sostenibilitat i el consens amb el
sector. És necessari el desenvolupament de polítiques específiques encaminades a la creació de nous productes i serveis, i la promoció i ordenació de
l’activitat per fer-la més sostenible i amb futur. Apostam també per fer ús de
l’Impost del Turisme Sostenible, dels fons de l’Estat i de la borsa de places per
a recuperar, modernitzar i millorar l’entorn i les infraestructures d’acord amb
criteris de qualitat i sostenibilitat.

8 9 . - Desenvoluparem polítiques adreçades al desenvolupament
empresarial de serveis d’atenció personal per aconseguir una millor
diversificació de l’economia mitjançant l’impuls d’empreses de caràcter
insular.

9 2 . - Seguirem treballant per desestacionalitzar i diversificar la oferta
turística, creant nous clubs de productes turístics de qualitat i sostenibles, per
mitjà de la col·laboració públic-privada i el recolzament a iniciatives empresarials, esportives i culturals d’àmplia repercussió.

/ L’ILLA D’EIVISSA DEL
DESEVOLUPAMENT SOSTENIBLE
• Turisme de Benestar.
• Turisme de Filmacions.
• Gastroturisme.
• Enoturisme.
• Turisme de noces.
• Turisme d’experiències.
• Turisme esportiu.
• Turisme de pesca esportiva i de petites embarcacions.
• Impulsarem la construcció de rampes i mollets d’accés a la mar
d’embarcacions a determinades zones de l’illa.
• Turisme cultural.
• MICE.
9 3 . - Seguirem cercant l’obertura de nous mercats emergents de
qualitat a Europa, Amèrica i Àsia.
9 4 . - Donarem suport, amb l’Administració de l’Estat i el Govern
Balear, a la reconversió i desenvolupament de zones madures facilitant
la modernització de l’oferta privada.
9 5 . - Recolzament i desenvolupament de productes turístics
madurs d’alta capacitat d’atracció com el de natura, cultural, patrimonial
i oci.
9 6 . - Seguirem incidint en desenvolupar tecnològicament el sector
i millorar la informació turística.
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• Convertir l’illa d’Eivissa en un Destí Turístic Intel·ligent
• Posada en marxa del projecte “Ibiza, Turismo Inteligente y Sostenible” amb RED.ES

• Creació d’APP Smart del turista.
• Desenvolupament de sistemes d’intel·ligència turística (Big Data)
• Impuls de la promoció online i de plataformes segures de contractació.
• Creació d’una nova oficina de turisme.
• Millora de la xarxa de punts d’informació turístics.
9 7 . - Definirem de forma consensuada amb el sector turístic i el conjunt de
la societat el seu futur i establirem les estratègies per dur-ho a terme.
• Pla de màrqueting de turisme sostenible.
• Avançar en la redacció dels PIAT.
• Suport a les iniciatives estratègiques dels Ajuntaments.
9 8 . - Desenvoluparem la regulació i ordenació del sector turístic.
• Reglamentació de les diferents ofertes .
• Impuls de la modificació de la llei turística.
• Zonificació activitats turístiques.
• Programes de lluita contra l’intrusisme.
9 9 . - Continuarem treballant en la modernització i millora de les infraestructures turístiques amb col·laboració amb els Ajuntaments i el sector, fent us de
l’Impost de Turisme Sostenible, de fons de l’Estat i de la Borsa de places.
100.- Col·laborarem amb el sector turístic per a la millora de sostenibilitat i
qualitat dels serveis turístics.
• Difusió i promoció de bones practiques empresarials.
• Reforç de campanyes de reducció de l’usos de plàstics en establiment
turístics.
• Pla de millora de la qualitat al sector turístic.

/ L’ILLA D’EIVISSA DEL
DESEVOLUPAMENT SOSTENIBLE
1 0 1 . - Incentivarem la millora de la formació turística al sector.
• Creació d’un Màster en Destins Turístics Intel·ligents a l’escola
de Turisme d’Eivissa.
• Formació específica i campanyes informatives en Sostenibilitat,
Clubs de Producte i Noves Tecnologies aplicades al turisme.
SERVEIS TECNOLÒGICS
El desenvolupament tecnològic ha de ser una part important de la acció
política per poder donar a aquest sector una possibilitat de desenvolupament a l’illa d’Eivissa, permanent mantenir a totes les altres activitats
econòmiques al nivell que el procés global exigeix.
1 0 2 . - Desenvoluparem polítiques SMART comuns entre el Consell
i els Ajuntaments que permetin avançar en l’ utilització de la tecnologia i
la recopilació en la presa de decisions.
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• Pla estratègic Smart per l’illa d’Eivissa.
• Creació de Centre processament de dades SMART a Sa Coma, plataforma comú de l’illa d’Eivissa utilitzable per tots els Ajuntaments.
• Instruccions de contractacions acordades amb Ajuntaments per
dotar d’infraestructures sensoritzades compatibles amb la infraestructura Smart del Consell a les obres de distribució d’aigües,
escombraries, il·luminació, carreteres,etc.
• Informació de temps d’arribada del transport públic a totes les
parades amb parades intel·ligents sostenibles.
• Sensorització d’aqüífers. Mesura salinitat i qualitat aigua.
• Sensorització de la qualitat de l’aire.
• Sensorització de l’aigua del mar per detectar fuites a emissaris i

estat de la Posidònia.
• Sensorització d’aparcaments dissuasoris ia a platges connectades per
conèixer online estat d’ocupació.
• Ampliació del projecte GIS per incloure a tots els Ajuntaments en un
projecte IDEE comú.
• Projecte insular d’identificació de cases de camp i integració amb el 112
per notificació d’incidències.
• Projecte de detecció primerenca d’incendis amb càmeres optròniques i
integrada a l’112.
• Creació del Centre de gestió d’emergències a Sa Coma.
• Incorporació de projectes municipals a la infraestructura comú Smart.
• Línia de subvencions per a la creació de projectes SMART als Ajuntaments.
• Projecte WIFI a platges turístiques.
• Portal Open Data de l’Illa d’Eivissa.
• Formació i conscienciació en l’Smartització dels serveis i la presa de
decisions basats en dades per a personal de l’administració.
1 0 2 . - Impulsarem la R+D+I com a eina de desenvolupament econòmic i
humà que permeti enfortir el nostre posicionament econòmic, amb la creació de
Parc Bit d’Eivissa a Sa Coma i la creació de FABLAB d’Eivissa.
1 0 3 . - Avançarem en la Digitalització de serveis per augmentar l’eficàcia
i l’eficiència de l’administració local a temps que millora l’accessibilitat i la
transparència documental.
• Digitalització de serveis turístics.
• Creació d’un Portal de segell de qualitat de serveis turístics i de control
de l’intrusisme.
• Projecte de Digitalització de fons històrics i documentals amb un Portal
de memòria històrica accessible i compartit per tots els ciutadans.

/ L’ILLA D’EIVISSA
DE LA CONVIVÈNCIA

En aquest bloc s’estableixen les línies d’actuació per fer del Consell Insular d’Eivissa una institució àgil, moderna i al servei de les necessitats
del ciutadà sense oblidar de tots aquells aspectes que asseguren una
millor convivència.
EL CONSELL INSULAR
Fer del Consell Insular el veritable govern de l’illa d’Eivissa és una
necessitat i una obligació per a tots ,per això plantegem tot una sèrie
d’actuacions per fer-ho possible i avançar cap a una institució moderna i
àgil.
1 0 4 . - Afavorir les relacions i la col·laboració institucionals per
poder desenvolupar polítiques que afavoreixin a tota la població de l’illa
d’Eivissa assegurant la redistribució de la riquesa i la millora de drets
per a tothom.
• Pla de relacions institucional
• Impuls relacions amb ajuntaments, potenciant el Consell d’alcaldes.
• Major aportació econòmica per al desenvolupament projectes
locals.
• Assessorament plans i projectes locals conjunts.
• Impuls d’ actuacions conjuntes amb criteris de solidaritat.
• Impuls al desenvolupament de la llei de capitalitat d’Eivissa.

16 /

1 0 5 . - Assegurarem l’eficiència i l’eficàcia en la gestió pública per
fer una administració més ràpida, més propera i del segle XXI per respondre a la majoria de les necessitats dels ciutadans i ciutadanes d’Eivissa.

• Major desenvolupament administració electrònica.
• Millora en el accés a l’administració electrònica.
• Jornades formatives per a usuaris.
1 0 6 . - Reordenarem l’estructura del CIE i racionalització de la tramitació.
• Procés de racionalització de l’administració: facilitar la tramitació dels
expedients.
• Impuls de l’eliminació de la cèdula d’habitabilitat.
• Ampliació del servei d’ITV amb la creació d’una segona estació i adjudicació del servei de dos estacions mòbils.
• Millora de les condicions laborals del personal.
• Desenvolupament de la carrera professional per oferir les millora de les
condicions.
• Augment de les plantilles.
• Elaboració d’una nova RLT.
• Finestra única : Integració de sistemes administratius
• Creació d’una taula de col·laboració interadministrativa per simplificació
de tràmits on formin part els col·legis professionals i altres institucions.
• Desenvolupament del repositori de gestió documental Illes Balears.
• Creació de plataformes d’interoperatibilidad administrativa.
1 0 7 . - Crearem la Secció de subvencions i Ajudes per facilitar accés i
tramitació de subvencions.
1 0 8 . - Millorarem la transparència en la gestió administrativa com a eina
per fer l’administració insular més propera i eficaç.
• Millora de la web de transparència

/ L’ILLA D’EIVISSA
DE LA CONVIVÈNCIA
• Agilització de la tramitació i rendiment de comptes
• Informació i comunicació sobre la activitat del CIE per apropar
l’administració a la ciutadania.
LA SEGURETAT
La seguretat de les persones ha de ser una de les prioritats polítiques
per poder permetre una convivència fàcil i tranquil·la.
1 0 9 . - Treballarem per millorar la coordinació d’accions per la
millora de la seguretat entre administracions públiques i amb el sector
empresarial.
• Integració infraestructures de Telecomunicacions policies locals
i cossos AGE.
• Desenvolupament codi de bones pràctiques empresarial en
col·laboració amb cossos de seguretat.
• Projectes de càmeres de seguretat (Seguretat, control trànsit,
control ordenances).
1 1 0 . - Avançarem en la promoció seguretat de totes les persones
incidint tant en la seguretat personal com la viària i millorar la resposta
davant situacions de risc o emergència.
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• Pla coordinació d’emergències.
• Programa de seguretat vial.
• Accions de conscienciació i formació per a la millora de la seguretat i vial.
• Revisió de la senyalització per millorar la seguretat vial a les
carreteres.

LA PARTICIPACIÓ
La convivència passa per la participació social i la interrelació dels diferents
sectors, fomentar la participació de la societat en els diferents esdeveniments
i actuacions permet avançar en la cohesió social , en la integració i enfortir
lligams personals.
1 1 1 . - Cercarem nous canals de comunicació amb les entitats socials,
per tal de millorar la relació entre aquestes i el Consell Insular.
• Reactivació del consell de Participació ciutadana.
• Continuació i millora de les línies d’ajudes a les entitats socials, ja
existents.
1 1 2 . - Dinamitzarem la participació ciutadana per fer que aquesta sigui
més activa i efectiva.
• Organització d’activitats amb coordinació amb les diferents associacions veinals i culturals, i amb les institucions locals.
• Difusió de les activitats organitzades pels col·lectius que fomenten
la participació ciutadana.
• Millora en la comunicació de les activitats organitzades des del
Consell, en xarxes socials i altres canals de comunicació.
1 1 3 . - Seguirem recolzant a les ONG’s i incidirem e la Cooperació institucional amb les ONG´s que realitzen la seva activitat a la nostra illa.
1 1 4 . - Fomentarem la cooperació Internacional i la col·laboració amb les
entitats que treballen en cooperació internacional a la nostra illa. Fons Pitiús de

/ L’ILLA D’EIVISSA
QUE RESPECTA EL SEU ENTORN
Cooperació.
Una part imprescindible de la vida de tothom és el territori, preservar-lo
i tenir cura dels recursos naturals ens permetrà tenir un futur assegurat.
A més, davant les amenaces globals derivades dels efectes del canvi
climàtic, cal posar especial interès en el manteniment de la sostenibilitat ambiental del nostre territori per assegurar tenir els recursos
necessaris.
EL PAISATGE I EL TERRITORI
Mantenir el paisatge i definir les polítiques territorials són les fites
polítiques que ens asseguraran tenir un futur clar i una qualitat de vida
per a tothom.
1 1 5 . - Establirem d’una manera consensuada un model de desenvolupament sostenible de l’illa mantenint el seu paisatge tradicional
i els seus valors naturals i per això impulsarem un Pla Estratègic de
Desenvolupament Sostenible (PEDS) que defineixi el model de desenvolupament i doni impuls de l’aprofitament de recursos disponibles de
manera sostenible.
1 1 6 . - Consolidarem l’Illa com a destinació turística d’alta qualitat ambiental.
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1 1 7 . - Treballarem per disposar d’un model territorial consensuat
capaç d’acollir de manera sostenible totes les activitats econòmiques.
• Revisió del Pla territorial Insular (PTI).
• Promoure la recuperació del paisatge tradicional amb mesures
concretes per afavorir el manteniment i la recuperació de territori
rural com a base de les activitats agràries tradicionals.

• Establiment de criteris i usos per a la restauració de pedreres i altres
explotacions inactives i de gran impacte paisatgístic
• Consolidació de sols urbanitzats i limitació del sòl urbanitzable.
• Definició de les capacitats de càrrega en aquelles zones preestablertes
al PTI i la capacitat de resilència dels ecosistemes.
• Consolidació de sòls urbans i reducció de les edificacions en rústic.
• Limitació de les classificacions de nous sòls urbanitzables per a ús
turístic.
1 1 8 . - Impulsarem la recuperació de terrenys agrícoles, evitant la seva
transformació i afavorint l’activitat agrària amb la creació de bancs de terres i
impuls directe a joves agricultors.
1 1 9 . - Dotarem a l’administració insular dels mitjans i capacitats necessaris per a l’aplicació d’instruments d’ordenació del territori.
• Establiment d’un sistema d’indicadors de sostenibilitat
• Realització del seguiment de les polítiques.
• Establiment d’indicadors al PEDS i PTI.
• Establiment d’un lloc de participació i concertació de polítiques territorials.
• Accions específiques per a la reducció de temps en la resolució d’expedients
i llicències.
1 2 0 . - Crearem l’Observatori Insular del Territori.
1 2 1 . - Donarem suport als ajuntaments per millorar la capacitat dels
municipis en la gestió urbanística i del territori.

/ L’ILLA D’EIVISSA
QUE RESPECTA EL SEU ENTORN

L’ A I G U A
L’aigua és un bé escàs i un dels reptes de l’illa d’Eivissa, per això hem
d’apostar per polítiques decidides en el control de tot el cicle de l’aigua
per poder assegurar no sols l’abastiment d’aigua potable a tota la població sinó també una eliminació d’aigües residuals respectuosa i basada
en el reaprofitament , la depuració i la reducció de pèrdues.
1 2 2 . - Completarem el procés per assumir la delegació de la
competència en la gestió dels recursos hídrics.
1 2 3 . - Crearem l’Agència Insular de l’Aigua d’Eivissa.
1 2 4 . - Farem un Pla Hidrològic Insular com a desenvolupament
del PHIB considerant l’illa com una demarcació hidrogràfica.
1 2 5 . - Desenvoluparem polítiques des de una visió integral del
cicle de l’aigua del aigua, incloent-hi les aigües subterrànies, dessalades i depurades, avançant la implementació d’una economia circular de
l’aigua.
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• Pla integral de sanejament i reutilització d’aigües depurades.
• Impuls de la recuperació i tractament de llot de depuració per a
ús agrícola i de jardineria.
• Campanyes de control d´ús de fertilitzants i plaguicides que
puguin afectar a la qualitat de les aigües subterrànies.
• Promoció de la permeabilitat a espais urbans.
• Promoció de recollida d’aigua per a diferents usos.
• Foment de la constitució i desenvolupament de comunitats de
regants amb aigües depurades.

• Projectes amb ITS: basses de reutilització d’aigües.
1 2 6 . - Contribuirem a l’autosuficiència de la gestió de l’aigua des de la
perspectiva insular promovent una nova cultura de l’aigua que asseguri l’accés
universal i un ús sostenible.
• Impuls de la recuperació d’aigua subterrània controlant la sobreexplotació i facilitant la reserva.
• Campanyes de control d’ús de fertilitzants i plaguicides que puguin
afectar a la qualitat de les aigües subterrànies.
• Establiment reserves estratègiques per a moments de sequera.
• Impuls a l’establiment de mòduls de consum domèstic i agrari i la
penalització dels excessos de consum no justificats.
• Campanyes de control i seguiment del consum i extracció d’aigua de
pous.
1 2 7 . - Avançarem en la gestió eficient de tot el cicle de l’aigua per millorar la qualitat del servei, l’eficiència i la sostenibilitat a nivell insular.
• Revisió de la connexió de tots els sistemes de sanejament a la xarxa
pública.
• Recolzament a la construcció de xarxes separatives de pluvials i sanejament.
• Impuls de la revisió de la xarxa i reducció de pèrdues mitjançant la
instal·lació de detectors de fuites.
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ELS RESIDUS
Els residus són un problema important a l’illa tant pel seu volum, que
cada vegada augmenta com per l’espai on s’hi depositen, ja què una
política incorrecta de tractament de residus ens pot conduir a problemes
de contaminació de territori irresolubles, per això hem d’actuar amb accions de prevenció i correcció del tractament de residus per aconseguir
una millora en el tractament i una reducció substancial.
1 2 8 . - Avançarem en la implantació d’un model d’economia
circular que incideixi en la reducció i el foment de la reutilització i el
reciclatge de residus.
• Desenvolupament del director sectorial de Prevenció y Gestió de
Residus No Perillosos.
• Promoure la coordinació intermunicipal dels serveis de recollida
de residus .
• Impuls de la implantació de sistemes de tractament de residus
de llots i vegetals per a la transformació en fertilitzants.
1 2 9 . - Implementarem polítiques de foment de la prevenció i
reducció de la quantitat de residus que es generen i de reutilització i
reciclatge.
• Reforçament dels sistemes de recollida selectiva
• Control del tractament de la matèria orgànica
• Accions d’educació formació i concienciació foment de la
Reducció, la Reutilització i el Reciclatges.
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1 3 1 . - Treballarem en el desenvolupament de la llei de residus a nivell
insular i crearem una Entitat Insular de Gestió de residus i realitzarem els
estudis de solucions alternatives de Ca na Putxa.
L’ E N E R G Í A
Tenir una seguretat energètica és primordial per poder avançar cap a una millor
qualitat de vida, i avançar cap a una illa descarbonitzada i capdavantera en l´ús
d’energies netes i renovables una necessitat.
1 3 1 . - Per millorar i avançar cap a un model energètic que promogui
l’autosuficiència a partir de les energies renovables i avançar en el procés
d’adaptació de noves formes de consum energètic.
• Pla Estratègic Insular d’adaptació i Transició energètica
• Establiment de mesures de prevenció.
• Implementar mesures contemplades a la Llei de Canvi climàtic.
1 3 2 . - Seguirem impulsant el desenvolupament de sistemes de producció de renovables.
• Gestió d’instal·lació de sistemes de producció d’energies netes.
• Programa d’instal·lació de plaques solars a tots els edificis públics.
• Línia específica d’ajudes a la instal·lació de producció d’energia neta.
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LA MOBILITAT
La mobilitat dins de l’illa és prioritària per poder tenir unes relacions
personals, socials econòmiques i laborals adequades a les nostres
necessitats. Fer que aquesta mobilitat sigui fluïda, segura i sostenible és
un dels nostres més importants reptes.
1 3 3 . - Insistirem en arribar a un model sostenible de mobilitat per
al conjunt de l’illa i les principals poblacions.
1 3 4 . - Crearem la Direcció insular de Mobilitat Sostenible per:
• Impuls ús bicicleta i vehicles no motoritzats.
• Programa d’impuls a l’electrificació.
• Impuls punts de recàrrega semiràpida i ràpida en llocs privats (
pàrquings , hotels)
• Ajudes a la compra de vehicles elèctric
• Revisió accessibilitat a zones turístiques: freqüències i volum de
transport públic.
• Col·laborar amb els ajuntaments per fomentar els aparcaments
dissuasoris i el control de autocaravanes.
1 3 5 . - Avançarem cap a un transport públic competitiu en preu i
servei que sigui veritablement alternatiu al transport privat.
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• Avançament en la integració de sistemes.
• Targeta única de transport interurbà.
• Integració transport escolar i regular.
• Concessions transport públic per carretera.

• Manteniment dels actual programes de subvenció al transport (T-Jove,
T-General, T-Plata i T-Daurada) i promoure noves bonificacions.
1 3 6 . - Millorarem la xarxa d’infraestructures per millorar la seguretat
alhora que permeti una major fluïdesa i eficàcia.
• Pla director de carreteres .
• Condicionament integral de la carretera Sant Josep - Sant Antoni amb un
projecte que inclogui la construcció d’un carril bici.
• Resoldre els accessos i sortides al nucli urbà de Sant Josep.
• Projecte E10 i cessió a l’Ajuntament d’Eivissa.
• Carretera de Santa Eulària: reforma dels encreuaments de Caçadors i
Trull d’en Vich i anàlisi de la fluïdessa i possibles alternatives analitzant el
funcionament del desdoblament de Ca na Negreta, una vegada estigui en
marxa.
• Execució dels projectes ja aprovats o en licitació: passarel·la de s’Olivera,
ronda de ses Païsses, millora de la seguretat de la carretera des Cubells i millora de ferm de la carretera de Corona, i de Sant Mateu a Sant Miquel.
1 3 7 . - Crearem un servei integral de manteniments de la xarxa viària
insular.
• Programa de carreteres segures
• Mapa de punts negres i accions de millora en aquests.
• Actualització i millora de parades interurbanes ( seguretat i Informació).
• Accions específiques per a parades de transport escolar.
• Programa de manteniment de vials.
• Accions de manteniment de calçada.
• Brigada de voravies.
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• Actualització de senyalització.
• Xarxa de carrils bici.
• Revisió i manteniment de carrils bici.
• Ampliació xarxa de carrils bici interurbans.
• Impuls augment carrils bici urbans.
1 3 8 . - Treballarem per arribar a tenir unes infraestructures eficients i que ens facilitin assegurar una connectivitat ràpida i ajustada a
les necessitats de l’illa d’Eivissa.
• Impuls de la cogestió aeroportuària entre administració central i
insular.
• Relació permanent amb autoritat portuària per facilitar el desenvolupament del port d’Eivissa i totes les seves infraestructures
necessàries.
• Impuls de la realització de les mesures necessàries per part de
Port de Balears per millorar l’efectivitat i sostenibilitat del port de
Sant Antoni.
1 3 9 . - Lluitarem contra el intrusisme en el sector del transport.
ELS ECOSISTEMES
I LA BIODIVERSITAT
El manteniment d’un mediambient divers i que protegeixi els diversos
ecosistemes dels atacs externs és imprescindible per poder gaudir d’una
illa sostenible.
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1 4 0 . - Promourem l’ampliació de les àrees naturals protegides i
medi marí i la delegació de competències en la gestió d’aigües costaneres al CIE.

1 4 1 . - Definirem una estratègia insular para el ús sostenible de la franja
costanera com a recurs turístic, natural i paisatgístic.
1 4 2 . - Treballarem en la conservació dels ecosistemes naturals i mantenir la seva funcionalitat
• Pla Insular d’Ordenació de los Recursos Naturals
• Definició i aplicació de mesures de conservació i recuperació d’espais
naturals (AANP, ANEI i Xarxa Natura 2000).
• Programa d’adquisició de terrenys naturals d’alt valor ecològic
• Creació banc de terres ARIP
• Impuls projectes de recuperació de Ses Feixes
• Regulació accés a espais protegits : Ses Salines , Tagomago, etc..
1 4 3 . - Incidirem en la millora de la gestió insular de las àrees naturals
d’alt valor.
• Pla Insular de prevenció i defensa contra incendis forestals.
• Impuls d’una llei del foc i el seu desenvolupament a nivell insular.
• Millora infraestructures i mitjans de prevenció d’incendis .
• Impuls millora de Xarxa de dipòsits antiincendis.
• Accessibilitat de camins d’accés a punts estratègics de la lluita contra
incendis.
1 4 4 . - Avançarem en el foment i el reconeixement del valor de la biodiversitat i amb les campanyes de control d’espècies invasores per salvaguardar
la flora i fauna autòctona.

