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proGramÀTica

Som una societat on convivim més de 13.000 persones, una illa plural. El projecte 
amb què ens presentam a les eleccions municipals, no volem que sigui només el 
projecte dels socialistes... Volem que sigui un projecte amb el qual els residents 
de Formentera es sentin identificats i el facin seu, i on tots es sentin representats. 
Està basat en el progrés i la convivència i ha de garantir una gestió pública eficaç, 
eficient i transparent. Aquest compromís amb les persones, persones com tots 
nosaltres, i amb la nostra illa, es fa palès amb la tasca que hem realitzat durant 
aquesta legislatura des de l’oposició; però també des de la responsabilitat, el sen-
tit col·lectiu i la dedicació als ciutadans. 

El concepte clau del nostre programa és la sostenibilitat i l’entenem en 4 eixos 
que han de servir per seguir treballant en un model d’illa que els socialistes tenim 
molt clar. 

sostenibilitat mediambiental i protecció del territori. És un dels grans 
reptes que tenim. Vivim en un entorn molt fràgil, que hem de cuidar i 
protegir.

sostenibilitat econòmica. És innegable que vivim del turisme i és el prin-
cipal motor econòmic de l’illa, però s’ha d’entendre que el turisme ha 
d’estar al servei de la societat i no la societat al servei del turisme. 

sostenibilitat social i dret a l’habitatge. No podem permetre que ningú 
es quedi endarrere, perquè una societat oberta és aquella que no permet 
que les persones més vulnerables, les que tenen més necessitats o les 
que en un moment donat passen per una mala situació personal, no pu-
guin gaudir de les mateixes oportunitats que la resta.                   

sostenibilitat cultural. La cultura ha de ser un eix vertebrador i cohesio-
nador de la societat. Hem fet referència abans a la pluralitat de la nostra 
societat i això ens enriqueix com a poble, però si no arribem a una 
vertadera inclusió, correm el risc que una gran part de la so-
cietat es quedi fora. 
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Estam en un moment d’inflexió. En els propers anys ens jugam els 
propers segles.  El consum de territori i de recursos naturals ens fa 
ser responsables com a societat de salvaguardar un lloc on viure amb 
qualitat mediambiental i en què la idea de la sostenibilitat sigui la clau 
per avançar cap a un model d’equilibri entre la protecció del territori i 
les necessitats de les persones que hi vivim.

14. Millorarem la senyalització i la Il·luminació dels passos de vianants.

15. Instal·larem bandes sonores per controlar la velocitat.

16. Reestructurarem la senyalització dels pàrquings perquè tenguin major visi-
bilitat.

17. Promourem la rehabilitació d’edificis i parcel·les per a la millora de la imatge 
dels nuclis urbans.

18. Promourem la millora de la imatge del sòl rústic.

19. Actuarem perquè la depuradora doni servei a la demanda real de depuració 
d’aigües.

20. Promourem l’arranjament definitiu de l’emissari de la Savina.

21. Intervindrem en la dessaladora des Ca Marí per garantir-ne el bon ús i la 
qualitat de l’aigua.

22. Redactarem un pla de remodelació del Poliesportiu de l’IES Marc Ferrer.

23. Habilitarem aparcaments dissuasius als nuclis urbans.

24. Treballarem per a una racionalització dels horaris de les línies marítimes 
entre Eivissa i Formentera

25. Treballarem per a una gestió més eficaç del port de la Savina i estudiarem la 
seva reordenació.

26. Farem realitat la zona industrial: habilitació de sòl industrial públic. Impul-
sarem l’ordenació i regulació del polígon industrial, aconseguint així unes 
infraestructures que permeteixin donar solucions a les necessitats actuals i 
futures del sector, amb especial atenció als jovens emprenedors.

27. Treballarem per fer realitat un nou conveni de carreteres que millori la xarxa 
de carreteres.

28. Incrementarem la vigilància de l’ús de la zona blava.

29. Posarem en marxa una APP de zona blava, repensarem els horaris i els es-
pais de zona blava y el sistema de gestió de tiquets pels residents.

30. Signarem el nou contracte de recollida i gestió de residus ajustat a la neces-
sitat real i futura de l’illa.

31. Impulsarem l’ús de les energies renovables, mitjançant subvencions de les 
diferents institucions d’àmbit nacional i europeu.  

32. Crearem una comercialitzadora insular d’energia verda. 

1. Recuperarem el circuit Hídric de l’Estany Pudent.

2. Millorarem la gestió i la imatge del Parc Natural de ses Salines.

3. Accelerarem la implantació d’una xarxa de transport públic no-contaminant.

4. Impulsarem un pla de control de l’activitat nàutica al nostre litoral: control de 
fondejos, punts d’ancoratge, punts de recollida de fems.

5. Incrementarem i reordenarem els punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

6. Incrementarem el control de plagues als nuclis urbans.

7. Millorarem i controlarem els punts de recollida de fems a tota l’illa. 

8. Millorarem la imatge de l’illa quant a neteja dels nuclis urbans, accessos a 
camins, platges.

9. Donarem una solució integral a la regulació de l’Estany des Peix.

10. Redactarem un pla plurianual d’inversions destinat a la millora de les dife-
rents poblacions que equipari tota la ciutadania.

11. Accelerarem la supressió de barreres arquitectòniques.

12. Redactarem un pla per enterrar les esteses aèries de manera progressiva.

13. Senyalitzarem i minimitzarem els punts d’alta sinistralitat a les carreteres.

26 Farem realiTaT la zona indusTrial
habilitació de sòl industrial públic. Impulsarem l’ordenació i regulació 
del polígon industrial, aconseguint així unes infraestructures que per-
meteixin donar solucions a les necessitats actuals i futures del sector, 
amb especial atenció als jovens emprenedors.

el TerriTori i el medi ambienT 
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40. Crearem l’Institut de Formació Municipal que prestarà servei a tota la ciuta-
dania.

41. Ampliarem el Programa Compra a Casa.

42. Incrementarem les línies d’ajut al petit comerç per a la millora dels negocis, 
comerç digital i senyalítica.

43. Fomentarem i incentivarem l’obertura del petit comerç tot l’any.

44. Impulsarem el Mercat Gabrielet amb producte local.

45. Replantejarem el mercat nadalenc, posant en valor la seva funció lúdica i 
social com a element de cohesió, però evitant una possible interferència amb 
el sector d’activitats comercials. 

46. Potenciarem el sector primari, agricultura, ramaderia i pesca, donant suport 
a iniciatives encaminades a la sostenibilitat.

47. Centrarem la nostra atenció en revisar les normatives referents a activitats 
econòmiques amb la  finalitat d’ajustar-les a les necessitats actuals de l’illa, 
incrementant els controls i inspeccions, fixant com a principal objectiu lluitar 
contra la competència deslleial i la venda ambulant.

/2sosTenibiliTaT econÒmica

sosTenibiliTaT 
econÒmica

/2

Hem de trobar l’equilibri entre l’activitat turística i la vida 
dels residents perquè un turisme de qualitat és el que 
respecta i valora el lloc que visita i la gent que hi viu.

33. Crearem un Observatori de Turisme que es proporcioni criteris racionals per 
a la presa de decisions en l’àmbit turístic.

34. Redactarem un Pla Estratègic de Turisme amb els diferents agents implicats.

35. Obrirem una oficina d’informació turística a l’Aeroport des Codolar, a Eivissa.

36. Potenciarem la gastronomia i el producte local i impulsarem la marca For-
mentera.

37. Augmentarem les línies d’ajuda econòmica per a la recuperació de les parets 
de pedra seca.

38. Aproparem els serveis de l’administració de l’Estat a l’illa.

39. Crearem el Formentera Impulsa, una incubadora, viver d’empreses i accele-
radora d’StartUp, que també faciliti l’emprenedoria jove.

39 FormenTera impulsa
Crearem el Formentera Impulsa, una incubadora, viver d’empreses i ac-
celeradora d’StartUp, que també faciliti l’emprenedoria jove.

la economia i el Turisme

47 lluiTa conTra la compeTència deslleial
Centrarem la nostra atenció en revisar les normatives referents a activi-
tats econòmiques amb la finalitat d’ajustar-les a les necessitats actuals 
de l’illa, incrementant els controls i inspeccions, fixant com a principal 
objectiu lluitar contra la competència deslleial i la venda ambulant.
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i dreT a l’habiTaTGe.

48. Promourem un programa Feina/Oportunitats per a la motivació i orientació 
acadèmica de joves a partir de 16 anys.

49. Promourem un Pla de coeducació (educació en la igualtat) local.

50. Dins un pla d’habitatge digne, crearem una Oficina Insular de l’Habitatge des 
de la qual es gestionarà un registre d’habitatge de lloguer, s’habilitarà una 
partida d’ajuts a reforma d’habitatge de lloguer i es donarà cobertura, tant a 
propietaris, com a llogaters. Aquestes accions es coordinaran amb l’oficina 
de l’IBAVI. Facilitarem la tramitació per optar a subvencions d’ajudes de llo-
guer de la CAIB.

51. Obrirem espais públics en horari nocturn per a l’esbarjo de les persones jo-
ves.

52. Repensarem el funcionament i les activitats del Casal de Joves.

53. Impulsarem accions per vincular joves i cultura.

54. Crearem espais esportius oberts.

55. Farem realitat l’skatepark.

56. Crearem un espai autogestionat pels joves.

57. Impulsarem el Consell de la Infància i la Joventut amb la voluntat que sigui 
un òrgan autònom al qual dotarem de recursos.

58. Crearem espais d’oci per als joves a tots els pobles.

59. Impulsarem accions que fomentin l’oci saludable.

60. Descentralitzarem l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. Crearem punts d’accés als 
pobles.

61. Millorarem el portal i la política de transparència per tal de complir amb la 
legislació vigent. 

62. Gestionarem els recursos humans del Consell de manera més eficient i efi-
caç, tot implantat plans de qualitat que reverteixin en l’atenció de la ciutada-
nia.

63. Estabilitzarem la plantilla de treballadors del Consell Insular i revisarem la 
RLT (Relació de llocs de feina).

64. Estudiarem i farem més efectius els torns laborals al Consell.

65. Incrementarem la plantilla de la policia local, amb el consegüent augment de 
la presència i seguretat als nostres pobles.

66. Incrementarem els recursos de prevenció de conductes addictives.

67. Posarem en marxa accions per erradicar la venda d’estupefaents als nostres 
pobles.

68. Redactarem un pla de millora integral del Club Social des Cap.

69. Impulsarem una participació ciutadana real i efectiva.

70. Donarem suport a iniciatives empresarials i emprenedores amb mesures 
de formació, assessoria, empoderament i lideratge econòmic, sobre la base 
d’estudis que analitzin l’emprenedoria femenina per sectors d’activitat i fran-
ges d’edat, en què inclourem cooperatives de dones i iniciatives empresarials 
liderades per dones.

71. Impulsarem la lluita contra la violència masclista.

72. Impulsarem una unitat d’igualtat a l’illa.

73. Facilitarem la conciliació laboral i familiar amb la creació d’espais i serveis 
de ludoteca en espais públics.

74. Reduirem el preu de l’Escoleta Municipal de manera progressiva fins arribar 
a la gratuïtat.

75. Incrementarem les ajudes a estudiants que cursin estudis fora de la nostra 
illa.

76. Redactarem un pla integral de gent gran.

77. Redactarem un pla integral per a persones amb diversitat funcional, que in-
clogui formació i esport.

78. Promourem un nou pla de subvencions a entitats, racional, adequat i just. 

sosTenibiliTaT 
social i dreT a 
l’habiTaTGe

/3

La qualitat de vida de les persones, el benestar, la justícia social, la 
igualtat, la inclusió seran els eixos que marcaran les iniciatives i les 
polítiques perquè la gent vulgui viure a Formentera i aposti per aques-
ta terra per dur-hi a terme el seu projecte vital. L’habitatge digne serà 
un dels eixos pels quals treballarem de valent. Els joves han de ser 
la nostra gran motivació i el motor de progrés, però hem de tenir una 
visió global de la nostra societat, que és diversa i que presenta neces-
sitats sectorials. 

50 pla d’habiTaTGe diGne
Dins un pla d’habitatge digne, crearem una Oficina Insular de l’Habi-
tatge des de la qual es gestionarà un registre d’habitatge de lloguer, 
s’habilitarà una partida d’ajuts a reforma d’habitatge de lloguer i es do-
narà cobertura, tant a propietaris, com a llogaters. Aquestes accions es 
coordinaran amb l’oficina de l’IBAVI. Facilitarem la tramitació per optar 
a subvencions d’ajudes de lloguer de la CAIB.

les persones

70 iniciaTives empresarials i emprenedores
Donarem suport a iniciatives empresarials i emprenedores amb mesures 
de formació, assessoria, empoderament i lideratge econòmic, sobre la base 
d’estudis que analitzin l’emprenedoria femenina per sectors d’activitat i 
franges d’edat, en què inclourem cooperatives de dones i iniciatives empre-
sarials liderades per dones.
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79. Posarem en valor el poble de Sant Ferran a través d’un projecte d’art urbà.

80. Pel valor simbòlic i emocional de l’Escola de Sant Ferran, la reconvertirem en 
un centre cultural.

81. Farem un pla de gestió integral dels espais culturals de què disposa el Con-
sell.

82. Gestionarem els espais culturals sota la premissa de la racionalitat i la ido-
neïtat.

83. Reordenarem la programació que es duu a terme de l’àrea de cultura.

84. Incentivarem la producció dels creadors de l’illa i la seva projecció.

85. Programarem rutes històriques per posar en valor el nostre llegat.

86. Durem a terme un pla per potenciar el coneixement de la nostra història, tant 
a residents, com a visitants.

87. Farem de la Colònia Penitenciària de Formentera, es Campament, un lloc per 
a la recuperació de la Memòria històrica.

88. Durem a terme passes decidides per rehabilitar les estructures del que va 
ser la primera indústria de Formentera, la indústria salinera, perquè Ses Sa-
lines arribin a ser un espai de descobriment d’un passat no gaire llunyà.

89. Reactivarem i modernitzarem el Punt d’Autoaprenentatge de català.

90. Estudiarem i replantejarem l’oferta formativa de l’Escola Municipal de Músi-
ca i de l’extensió del Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera, 
amb la finalitat de crear el Conservatori Municipal de Música i Dansa. Farem 
un centre d’aprenentatge de música moderna dins del nou conservatori. 

91. Estudiarem la viabilitat de construir un auditori de música.

92. Potenciarem l’esport base en les seves diferents modalitats.

93. Millorarem els accessos al Camp Municipal d’Esports.

94. Durem a terme un pla de subvencions adequat a les necessitats reals dels 
clubs i associacions.

95. Facilitarem l’activitat i donarem suport als clubs esportius d’esports minori-
taris: motocros, tir, bàsquet, etc.

96. Millorarem la gestió dels espais esportius de què disposam.

97. Gestionarem l’esport des d’un vessant lúdic i social.

98. Promourem un Conveni d’Esport i Salut. Conveni amb el Centre de Salut mi-
tjançant el qual un graduat en Ciències Esportives coordini pautes de millora 
de la salut per part de sanitaris i tècnics.

99. Promourem jornades esportives familiars dins la programació de les festes 
locals.

100. Millorarem la gestió del poliesportiu i en racionalitzarem i n’adequarem els 
recursos humans.

101. Planificarem una reforma integral de la piscina per tal que sigui sostenible 
mediambientalment i estudiarem la possibilitat de construir-ne una altra.

102. Programarem accions esportives per a la tercera edat.

103. Promourem altres activitats esportives com el pilates, la calestènia, el ioga, 
el tai-txi.

104. Estudiarem la viabilitat de crear un complexe esportiu multidisciplinar ubicat 
a prop del Camp Municipal d’Esports.  

105. Promourem els esports que donin valor a l’entorn marítim.

sosTenibiliTaT 
culTural

/4

Només les societats cultes podran guanyar el futur. 
Creiem en la cultura com a valor útil i emocional. Qualse-
vol política cultural ha de néixer de la realitat de Formen-
tera. A la vegada, ha de tenir en compte el marc referen-
cial de les Illes Balears, de la cultura catalana i de l’estat 
espanyol. Formentera ha de ser un lloc obert al món i a 
la vegada un lloc d’acolliment, d’integració i d’inclusió. 
Percebem la cultura com l’eix vertebrador i cohesionador 
de la nostra societat. 

90  l’oFerTa FormaTiva 
Estudiarem i replantejarem l’oferta formativa de l’Escola Municipal de 
Música i de l’extensió del Conservatori de Música i Dansa d’Eivissa i For-
mentera, amb la finalitat de crear el Conservatori Municipal de Música 
i Dansa. Farem un centre d’aprenentatge de música moderna dins del 
nou conservatori. 

87 memÒria hisTÒrica
Farem de la Colònia Penitenciària de Formentera, Es Campament, un 
lloc per a la recuperació de la Memòria històrica.

la culTura
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