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1. Introducció
1.

Som present, feim futur. Amb aquest lema, els i les socialistes de
les Illes Balears afrontem aquesta nova etapa que es va obrir amb el 14è
congrés del PSIB-PSOE i que finalitzarà amb la renovació del projecte i
els equips a les nostres agrupacions municipals, passant abans per
l’àmbit insular al qual ara ens trobem i al que fa referència aquesta
ponència marc.

2.

Som present perquè avui dia som un partit imprescindible per a la
societat eivissenca; perquè estam representats a totes les institucions
d’Eivissa, bé al govern o bé com a primera força de l’oposició, a més del
Parlament balear, el Congrés i el Senat; som la referència imprescindible
a l’àmbit progressista i la principal alternativa a les polítiques de la dreta.

3.

Som futur perquè no hi ha dubte que no es construiran governs
d’esquerres sense nosaltres; perquè tenim projecte de futur per a la
nostra illa i per a la pròxima dècada; perquè ens acompanya la força de
la nostra militància, la confiança de milers de votants i la credibilitat que
ens dona haver donat resposta, sempre que hem tingut oportunitat de
governar, als problemes de les persones que habiten la nostra illa. També
perquè allà on hem de fer oposició la fem des de les propostes, sent
constructius, no buscant el rendiment partidista sinó la millora de la vida
de les persones que ens han votat.

4.

Aquest document ens ajuda a seguir marcant el camí. És un
document elaborat des de la feina conjunta d’un equip redactor i amb les
aportacions i millores incorporades per desenes de persones en forma
d’esmenes. És un full de ruta en el que aprofundirem en els programes
electorals de 2023, però que ens presenta davant la ciutadania com un
partit que sap cap a on va i què vol per a l’illa d’Eivissa.

5.

La reflexió i les línies estratègiques que ara compartim són fruit,
com no pot ser d’altra manera, de les circumstàncies que ens han tocat
viure darrerament. Si ja abans de la pandèmia de la Covid-19 la nostra
illa i la nostra societat estava immersa en una sèrie de debats, que en
alguns casos ens urgien a prendre una sèrie de decisions per
salvaguardar el futur de la nostra terra, el que posteriorment hem viscut,
a títol personal i de manera col·lectiva, ens ha marcat profundament.
Qüestions que fa un parell d’anys ens podien semblar prioritàries, ara ja
no ho són tant. Temes que sabíem que serien cabdals per al nostre futur,
ara ho són encara més. Les prioritats s’han reordenat i la situació límit
que ens ha tocat viure, i que des de les institucions s’ha hagut de
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gestionar, ens ha ajudat a confirmar què és allò què hem realment
d’enfortir durant la dècada vinent, quines decisions són les que no es
poden ajornar, quin és el model de societat i d’illa que volem enfortir.
6.

És de justícia fer esment a la feina realitzada, que encara realitzen,
els serveis públics en aquesta situació insòlita per a la que ningú podia
estar preparat. Des de la FSE-PSOE volem una vegada més agrair i retre
homenatge al personal de Salut, d’Educació, de Serveis Socials, als
cossos i forces de seguretat, i en general als treballadors i treballadores
essencials que durant la pandèmia han posat el benestar col·lectiu per
davant de l’individual, que varen donar exemple a la resta de la societat i
que ens varen recordar la importància dels serveis públics per al bé del
conjunt de la població. Només des de la fortalesa d’allò públic es pot
superar una situació com la viscuda durant els mesos més durs de la
COVID-19.

7.

La nostra ponència, aquest full de ruta, està pensat des del
concepte de la vocació de servei públic que ens caracteritza als i les
socialistes. Els serveis a les persones, els serveis a la comunitat,
l’economia entesa com un bé de serveis i el nostre partit com a entitat de
servei a la ciutadania.

8.

El primer eix recull el nostre compromís de seguir treballant per a
les persones, de posar al capdavant de les nostres prioritats la lluita
contra les desigualtats de tota mena, de fomentar la Igualtat
d’oportunitats des de la qualitat dels serveis públics com a manera de
garantir una millor qualitat de vida a tota la població. Donar una millor
resposta a les necessitats del dia a dia ha de caracteritzar la nostra acció
política.

9.

I aquesta resposta passa, com hem dit des dels nostres orígens,
per l’educació pública, gratuïtat i de qualitat. Una vegada més, i com
sempre durant tota la història del Partit Socialista, ens reafirmem en el
poder de l’educació com eina transformadora personal i col·lectiva.
L’educació ha d’estar al capdavant de les nostres polítiques socials, és i
serà una de les nostres prioritats, un dels grans pilars de l’Estat del
Benestar, i això s’ha de traduir en feina intensa per enfortir el sistema
educatiu.

10.

Els i les socialistes entenem que s’ha de lligar educació a
consolidació d’una societat formada, preparada i amb les competències
suficients i necessàries per al desenvolupament personal i econòmic.
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11.

I de la mà de l’educació ve també la cultura. Protegir la cultura i la
identitat pròpia que ens defineix com a poble és l’eina per avançar en el
procés d’acolliment de les persones que arriben i a les que hem de
facilitar la seua incorporació plena en la nostra societat, de tal manera
que puguem assolir la sostenibilitat, en aquest cas, de caire cultural.

12.

De la mà de la defensa de l’educació pública ve la sanitat pública.
La promoció de la salut sempre ha estat entre les nostres prioritats i ho
hem demostrat durant la gestió de la pandèmia. La gestió de la crisi de la
COVID-19 feta pels governs socialistes s’ha diferenciat clarament de la
manca de recursos que ha caracteritzat als governs de dretes, però no
és només això. La prevenció i l’atenció sanitària de qualitat és i ha de
seguir sent un dels nostres signes d’identitat com a partit. Els nostres
governs són els que han promogut les grans millores a Eivissa del
sistema sanitari públic i aquest compromís es seguirà desenvolupant molt
centrat a partir d’ara en la prevenció, com aposta de futur per una societat
més saludable.

13.

El benestar social, un altre dels pilars de les nostres polítiques i de
la socialdemocràcia en general, ha de seguir sent la clau per aconseguir
la integració de totes les persones en una societat igualitària. Per això,
apostam per ampliar serveis i recursos, per millorar l’atenció a les
persones en funció de les necessitats individualitzades de cada individu,
per la proximitat dels serveis, per l’atenció domiciliària i per donar la
importància que mereix la figura de la persona cuidadora.

14.

Afrontem de cara el debat de l’habitatge com a dret constitucional,
nou pilar de l’Estat del Benestar, i probablement, una de les
problemàtiques més difícil de solucionar a un territori limitat com és el
nostre. Només garantint el dret a l’accés a un habitatge digne podrem
garantir un futur a la nostra joventut i donar estabilitat a una societat que
no pot estar en mans del mercat privat. La futura llei d’habitatge estatal,
la nova llei autonòmica i la continuïtat en les mesures per incrementar el
parc públic d’habitatge, per fomentar el lloguer i la rehabilitació de
habitatges ens han de donar les eines necessàries per millorar en
aquests objectius.

15.

En matèria d’ocupació i feina, i amb la intenció d’erradicar les
escletxes laborals, ens fixem dos objectius principals: afavorir l’estabilitat
dels llocs de feina i millorar la formació contínua com a manera d’afavorir
la promoció laboral de les persones i la qualitat del nostre teixit
empresarial i el nostre mercat de feina.
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16.

Som plenament conscients de la responsabilitat que tenim davant
la infància i la joventut, de la necessitat que puguin heretar una illa que
no sigui pitjor de la que nosaltres hem rebut i, per tant, de mantenir una
escolta activa d’allò que ens transmeten els membres de Joventuts
Socialistes i donar-los l’oportunitat de participar activament en el disseny
de les polítiques adreçades a la gent jove I d’avaluar com els
repercuteixen les mesures que tindran conseqüències a més llarg termini.

17.

Com no pot ser d’altra manera, aquesta ponència té una mirada
feminista i transversal al llarg de tot el document, però específicament
ens posiciona al capdavant de la lluita per la igualtat real entre dones i
homes, amb objectius molt específics com la recuperació de la memòria
de les dones, la lluita contra la xacra de la prostitució, l’erradicació de tots
els comportaments masclistes que persisteixen a la nostra societat, el
compromís davant la violència masclista o per garantir la presència de
les dones també en el llenguatge, recordant sempre que allò que no es
menciona, no existeix a l’imaginari col·lectiu.

18.

Una societat que es diu democràtica, que es pretén igualitària, no
pot permetre cap tipus de discriminació i és per això que aquesta
ponència, com el Partit Socialista en el seu conjunt, es compromet també
en la lluita contra la LGTBIfòbia, un àmbit on tots I els avanços de les
darreres dècades, també ens trobem avui dia amb discursos plen d’odi,
de por front a la diferència, que no podem permetre ni normalitzar.
Balears ha estat territori pioner en matèria normativa per garantir els drets
de les persones LGTBI i aquest ha de ser el nostre full de ruta.

19.

Les polítiques socialistes no poden deixar ningú enrere i han
d’analitzar i donar resposta a les necessitats específiques de totes les
etapes de la vida, des de la infància i l’adolescència, que requereixen una
especial atenció per garantir un creixement en un entorn saludable,
integrador i que garanteixi la igualtat d’oportunitats, passant per la vida
adulta i fins a les darreres dècades de la vida de la persona, quan s’ha
de garantir un envelliment actiu, on no només estiguin cobertes les
necessitats més bàsiques, sinó també l’acompanyament per evitar la
solitud. També l’esport juga un paper fonamental al llarg de tota la vida
de la persona, com a eina per cuidar el cos i la ment, prevenir o lluitar
contra malalties diverses, però també per transmetre valors i crear
sentiment de comunitat i arrels.

20.

Els i les socialistes volem construir una societat a mida de tothom,
integradora, que faci de la multiculturalitat que ens caracteritza una
riquesa i no un problema, amb polítiques encaminades a disminuir les
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diferències socials, a impulsar la integració de les persones nouvingudes,
a entendre que la societat es basa en la cooperació, l’enteniment, el
diàleg.
21.

L’eix 2 d’aquesta ponència reflexiona sobre l’illa que volem ser en
matèria de serveis, entenent el territori també com un servei públic, un
espai sobre el qual la ciutadania ens exigirà responsabilitats en matèria
de gestió, una terra que s’ha demostrat cada vegada més delicada, més
fràgil, més limitada. En la situació actual, quan encara sentim les
conseqüències de la pandèmia, algú podria tenir la temptació de tornar a
deixar el medi ambient, i la seva cura, a la cua de les prioritats, però
nosaltres som plenament conscients que aquest seria un error tràgic, que
cada vegada tenim menys marge de maniobra per aturar i revertir les
conseqüències del canvi climàtic, del consum descontrolat de recursos,
també de territori. El nostre partit, les institucions allà on estem presents,
han d’estar en primera fila d’aquesta causa, interioritzant els objectius de
la lluita contra el canvi climàtic, sent la punta de llança de les polítiques
ambientals i ajudant a conscienciar a la societat que el moment és ara.

22.

De tot això ens parla aquest eix, que reconeix la necessitat de
protegir el medi rural i les masses forestals, entenent aquestes ,igual que
el paisatge, com a font de riquesa.

23.

De la mateixa manera hem d’assumir d’una vegada per totes la
necessitat de donar el més alt nivell de protecció a les praderies de
posidònia oceànica, imprescindibles per estabilitzar la línia de costa,
l’arena de les platges, l’ecosistema i la biodiversitat marina, així com la
qualitat de l’aigua que ens ha fet mundialment famosos i destinació
turística de primer ordre.

24.

Hem de fer nostre l’objectiu de la descarbonització, estendre’l més
enllà de l'àmbit energètic, i allà on no sigui possible assolir-ho, introduir
mesures de compensació. La sostenibilitat ambiental i la transició
ecològica han d'estar al cor de totes les polítiques que impulsin les
institucions, molt especialment les que afectin el territori i l'economia
productiva.

25.

Les actuacions en urbanisme han de ser meditades però decidides,
entenent que l'urbanisme és una de les parts més transversals de la
política. Només la intervenció de les institucions per protegir el bé comú
pot evitar l'especulació i el consum desmesurat del territori. Als entorns
urbans s'ha d'impulsar la cultura de la proximitat, amb nuclis que
continguin els serveis i recursos privats i públics que permetin
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desenvolupar la vida quotidiana en un entorn proper, i que evitin els
desplaçaments en vehicles de motor. I proposem que a les zones
perifèriques de determinades àrees urbanes es puguin desenvolupar
habitatges sempre que el 100 per 100 dels mateixos siguin de protecció
oficial en règim de lloguer. Les i els socialistes creiem que el creixement
de les construccions en sòl rústic s'ha d'aturar. No podem continuar
protegint un suposat dret a edificar per l’únic fet de disposar de terreny.
26.

En matèria de mobilitat la nostra aposta és clara i s’estructura en
tres eixos: impulsar el transport col·lectiu i integrat, prioritzar les vies
necessàries per a la mobilitat no motoritzada (a peu, bici, patinet, etc.) i
impulsar el salt a la mobilitat elèctrica. Cal avançar en l’estudi de la
mobilitat pública gratuïta i en el control de l’aforament dels vehicles que
accedeixen a l’illa, com a mínim a través d’una taxa que pugui gravar l’ús
de les infraestructures, l’ocupació d’espai a una illa amb territori limitat i
la contaminació provocada per les emissions de CO2.

27.

En el futur que tenim al cap els i les socialistes d'Eivissa no hi caben
les plantes de generació energètica que aboquen a l'atmosfera milions
de tones de CO2 cada any i contribueixen a escalfar globalment. En
aquest futur, el mix energètic se sustenta en fonts renovables d'energia
equilibrades
entre
si,
complementades
amb
sistemes
d'emmagatzematge energètic que permetin subministrar, fins i tot a la nit,
una població més conscienciada i que en fa un ús més responsable de
l'energia, i a una xarxa de transport públic i privat elèctrica.

28.

En matèria d’aigua, el futur passa per aconseguir ser, com a illa, un
ens diferenciat, la qual cosa requereix la redacció d`un Pla Hidrològic
Insular independent del de la resta de les illes. Això també ha d'anar
acompanyat d'una transferència de la responsabilitat i, per tant, de la
competència de la gestió, a l'àmbit insular, on cal assumir la planificació
i la gestió dels recursos hídrics, començant per la gestió de l’aigua en
alta.

29.

L’eix 3 posa l’accent en la necessitat de treballar per la
diversificació del nostre model econòmic, perquè tot i ser una
súperpotència mundial en matèria turística, també coneixem les
mancances que això ens suposa, el perill en què això ens situa quan, per
raons alienes a les nostres pròpies circumstàncies, la temporada turística
falla. La pandèmia ha set, segurament, l’avís més cruel que hem pogut
rebre al respecte, el que ens ha posat davant un mirall i ha mostrat totes
les nostres febleses.
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30.

Per això, hem de tornar a donar-li el valor que li correspon a aquells
elements de partida que ens varen fer una de les destinacions més
desitjades del món. El nostre paisatge ha de passar a ser la principal eina
de manteniment de l’activitat econòmica i d’identitat pròpia i diferenciada
de la resta d’illes. Només conservant el que ens fa ser únics i diferents al
món podrem seguir competint amb fortalesa.

31.

Partint d’aquest impuls del producte primari i local hem d’avançar
en implementació de la circularitat alimentària a l’illa d’Eivissa com a eina
de recuperació agrària. Som conscients que la producció industrial illenca
es pot potenciar lligada a la nostra imatge mundial i al concepte de
qualitat.

32.

Tenim per endavant un gran repte, repte que des del partit
socialista no volem eludir, però que hem d'enfrontar amb decisió: seguir
pel camí de la reducció del turisme associat a excessos. És per això que
com a destinació turística hem de seguir apostant per aquells valors que
ens situen en lloc preferent, posant en valor l'oferta d'oci reglat, líder
mundial, però a la vegada fent-la compatible amb un model
mediambiental i socialment sostenible i que faci una gran aposta per
l'economia circular.

33.

Tenim l’oportunitat de poder avançar en la consolidació d’un sector
econòmic, el cultural, com a part de la diversificació necessària de
l’economia i per això, hem d’aprofitar l’impuls que ens arribi des de les
institucions europees per consolidar un sector de producció audiovisual i
cinematogràfica.

34.

Finalment, a l’eix 4 d’aquesta ponència reflexionem sobre naltros
mateixos, els valors que ens representen a títol individual, però sobretot
com a partit. Ens reconeixem en un partit que va néixer amb vocació de
servei, que es reivindica més que mai en aquest paper quan hem passat
una pandèmia mundial i la política, i treballar al servei de la ciutadania,
s’ha demostrat més necessari que mai.

35.

Ens reconeixem en la defensa de la igualtat d’oportunitats, de la
redistribució de la riquesa, de la justícia social i de l’Estat del Benestar.
En la defensa dels drets constitucionals, inclosos els drets a l’habitatge i
a una mort digna. En la bandera del feminisme, de la igualtat, de la
diversitat, de la inclusió. En l’avantguarda de la transformació urbana, de
la lluita contra el canvi climàtic, de la protecció d’uns recursos finits i que
estam esgotant en un model de neoliberalisme salvatge.
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36.

Som el partit que lluita per la revalorització de la política en un
escenari on els populismes i l’extrema dreta busquen desprestigiar les
persones que anteposen l’interès general a l’individual. Som persones
compromeses, amb ferms valors i conviccions que volem aportar el
nostre gra d’arena a un projecte que té 142 anys d’història i que ha signat
tots els avenços socials d’aquest país.

37.

I som la demostració d’una altra manera de fer les coses, des del
diàleg, des de l’entesa, des del consens. Fa 25 anys que demostram que
la cogovernança és possible en escenaris polítics de fragmentació i que
governar amb altres socis és més difícil, dona més feina, però és
enriquidor i es valora per part de la ciutadania.

38.

Paral·lelament, ens trobem amb institucions governades per la
dreta, especialment el Consell Insular, que s’han posat de perfil en tots
els grans temes i debats pendents. Sense assumir responsabilitats,
sense enfrontar els canvis necessaris de model, sense posar-se al costat
de la ciutadania, del teixit associatiu i empresarial en els moments més
difícils de la nostra història democràtica.

39.

Front a les polítiques individualistes i neoliberals de la dreta,
enfortim els nostres compromisos. Posem la nostra nova seu al servei de
les persones, així com tota la nostra estructura i representants a totes les
institucions. Ens comprometem a lluitar per la memòria d’aquelles
persones que ens han precedit, rescatant, des dels nostres arxius i les
nostres gents, a aquells i aquelles que varen inclús jugar-se la vida pels
valors que nosaltres ara també defensem.

40.

Ens comprometem, més que mai, a tornar als carrers i als barris, al
contacte personal, a l’escolta activa per donar resposta també als
problemes que poden semblar petits però que són la diferència a la vida
de moltes persones. A avançar-nos als problemes de les dècades vinents
i a fer servir els recursos públics de manera escrupolosa.

41.

Per dur a terme tots aquests compromisos sabem que hem de
millorar la formació de la nostra militància i els nostres quadres, per tal
que estiguin ben preparats quan hagin d’assumir responsabilitats, per
poder defensar els valors socialistes davant els discursos de la ultradreta
i de la dreta suposadament més moderna que a l’hora de la veritat
demostra que segueix ancorada en el passat més ranci.

42.

Ens fixem clarament com a objectius recuperar el govern del
Consell d’Eivissa per fer nous salts de qualitat en l’autogovern de l’illa
després d’una legislatura que afronta la seua recta final sense que
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s’hagin viscut millores dels serveis públics perquè no podem esperar-les
des de la dreta. Ens fixem com a objectiu enfortir les nostres agrupacions
locals com a vertaders espais de feina, debat, contacte directe amb la
militància i la ciutadania, com a motors dels grups municipals que han de
revalidar els governs dels municipis que encapçalen alcaldes socialistes
i provocar el canvi en els municipis atrapats en el passat que governen
les dretes d’aquesta illa.
43.

Ens comprometem, sempre, amb les persones, i sempre, primer
amb aquelles en situació d’especial dificultat, de vulnerabilitat. Perquè
mentre existeixi la desigualtat, la injustícia de qualsevol classe, tindrà
sentit la nostra feina. Endavant socialistes!
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EIX 1: SERVEIS A LES PERSONES
44.

El Partit Socialista ha estat sempre al costat dels sectors més
vulnerables. La lluita obrera per assolir drets per a les persones, el
reconeixement d’una sanitat pública universal, el dret a rebre una
educació universal pública, el reconeixement de drets a tots els col·lectius
per igual, la lluita per a posar fi a les desigualtats entre dones i homes, el
reconeixement dels drets al col·lectiu LGTBI+, el treball amb el món de la
discapacitat per eliminar barreres, són sols exemples per fer una societat
més justa, igualitària, inclusiva i equitativa, que ha de permetre un
progrés conjunt.

45.

Ens trobem ara enfront de una realitat on una pandèmia que ens
va agafar a tothom de sorpresa, ha provocat una crisi sanitària,
econòmica i social sense precedents, que obliga als governs de les
diverses institucions insulars a actuar per donar resposta a una sèrie de
necessitats que,
fins aquest moment,
ningú hagués imaginat.
Certament, les actuacions tant des del Govern Central com des del
Govern Balear han estat positives i això ha permès que hagin arribat a la
nostra illa més ajudes que mai i que hi hagi una previsió d’inversions
sense precedents, però també és cert que aquesta pandèmia ha posat
de manifest mancances que és necessari afrontar i donar resposta.

46.

La pandèmia ha posat de manifest que cal intervenir més en aquells
col·lectius que són més vulnerables com és la gent gran, els nostres
infants i adolescents, les persones amb discapacitats, les persones amb
rendes més baixes, entre d’altres situacions de persones que es troben
en condicions més desfavorides. Però igualment s’ha posat de manifest
que cal actuar en la nostra sanitat pública, l’educació, els col·lectius on
encara no hi ha una integració plena, perquè desafortunadament hi
segueixen havent escletxes socials i d’oportunitats que provoquen que
algunes persones es quedin enrere.

47.

Des de la Federació Socialista d’Eivissa adquirim el compromís de
seguir treballant per a les persones, per eliminar desigualtats, per facilitar
més oportunitats per a tothom, perquè la qualitat dels serveis públics
segueixi millorant, perquè tothom tingui una qualitat de vida millor.

48.

Els i les socialistes estarem treballant sempre per donar respostes a
les necessitats del dia a dia, que permetin una societat més justa i igualitària.
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49.
50.

L’educació com a dret, la cultura com a eina
L’Educació sempre és un instrument en continuo moviment:
implementació de la LOMLOE, desenvolupament de la nova Llei
d’Educació de les Illes Balears (LEIB), la formació continua de les
persones, les infraestructures educatives i formatives clau per un canvi
generacional.

51.

L'educació és un dret, per aixó, com a socialistes, defensen que
l'educació ha de ser garantida amb un pressupost suficient per a què
aquesta sigui laica, equitativa, de qualitat i sostinguda amb fons públics.

52.

Un dels principis de l’Estat del Benestar, una de les bases de la
socialdemocràcia és l’Educació, un dels drets fonamentals de les
persones que els i les socialistes considerem fonamental que cal impulsar
i cal millorar. L’única manera d’assegurar una societat cohesionada,
integradora, equitativa i justa és mitjançant l’educació. A més, també
tenim clar que l ́educació és una eina a la que tothom té el dret de poder
accedir , per així aconseguir ser una persona satisfeta amb la seva qualitat
de vida , els seus coneixements i reptes, i fer de la societat eivissenca ,
una societat formada, avançada I preparada per afrontar de la manera
més òptima tots els àmbits més importants de la vida.

53.

L'educació és un instrument per assolir la igualtat d'oportunitats
entre les persones, l'equitat i la inclusió. És l'ascensor social per
excel·lència. És la que ens facilita la transmissió dels noses valors i dels
nostres trets d'identitat com a poble, com a comunitat. Però també , amb
una millor formació, es facilita tant el progrés com el desenvolupament
social i econòmic de tothom.

54.

Per tant, els i les socialistes posem l’educació al capdavant de
les polítiques socials i treballem per tenir un sistema educatiu fort i uns
serveis educatius complets, diversos, de qualitat, suficients i que arribin
a oferir a cada persona, allò que necessita en cada moment per
aconseguir desenvolupar les seves capacitats, les seves competències i,
perquè no, les seves aspiracions personals i professionals.

55.

Per a nosaltres l’educació ha de respondre als principis d’equitat,
inclusió, qualitat i atenció individualitzada, però també som conscients
que, després del cop donat a l’educació amb l’arribada de la Covid-19,
aquesta ha assolit uns nous caires que no podem oblidar i hem
d’incorporar a la nostra resposta com a partit i com a gestors:
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a) S’ha posat en evidència la nova funció de les escoles les quals, a més

b)

c)

d)

e)

f)

56.

de la funció pedagògica i formativa, han assolit altres funcions més
socials, conciliadores, igualadores que redueixen les diferències
socials i permeten obrir una porta a tothom.
S’ha vist la importància de la digitalització de l’educació en tot el seu
espectre, tant per poder donar resposta a les noves necessitats, com
per introduir noves formes de fer, noves formes d’educar, noves
maneres d’aprendre.
S’ha vist que, a més de la necessitat de la presencialitat, cal assegurar
l’accessibilitat a l’educació a tothom, i la necessitat de tenir les eines,
les infraestructures i les competències mínimes per a que tothom pugui
accedir als continguts, materials i processos formatius no presencials,
digitals o en remot.
S’han posat de manifest la importància de la part emocional de
l’educació. Les escoles no són sols llocs d’intercanvi de coneixements,
són llocs de socialització, són espais d’interrelació.
Hem descobert la importància dels espais educatius i la possibilitat de
què altres llocs, altres bandes dels pobles o de les ciutats es puguin
utilitzar amb finalitat educativa, sortint de l’àmbit purament escolar.
Hem constatat la importància de l’educació i la formació contínua al
llarg de la vida, ja sigui per poder assegurar una capacitació contínua
i actualització professional, ja sigui per poder adaptar-se als canvis
tecnològics i la digitalització dels processos administratius, formatius i
d’interrelació social .

Així doncs, les i els socialistes d’Eivissa, no podem més que
treballar per donar resposta a les necessitats de tothom i fer un esforç
significatiu per fer de l’educació un dels pilars fonamentals de l’Estat del
Benestar. Una educació de qualitat per a tothom i que respongui a
les necessitats de tothom en cada moment de la seva vida, per
això ens posem com a objectius:

a) Reforçar l’educació infantil 0-3 anys, ampliant l’oferta per a què el

màxim de nens i nenes d’Eivissa pugui accedir a una plaça d’escoleta
pública. i que aquest servei pugui ser completament gratuït i universal
Impulsant l’educació 0-3 farem més fàcil la conciliació familiar i laboral
i assegurarem una major equitat i una major justícia social. Posant a
l’abast de la població uns serveis educatius i de conciliació possibilitem
la criança i la vida activa plena per a tothom.
b) Millorar les infraestructures educatives existents per poder millorar la
qualitat dels processos educatius, facilitant més i millors centres
educatius per als nostres estudiants, ampliant-les i actualitzant-les.
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c) Treballar per ampliar l’oferta formativa de tots els nivells i adaptar la

d)

e)

f)

g)

h)

i)

formació i l’oferta a les necessitats productives, socials i culturals. Tenir
una ampla gamma de possibilitats de formació a l’illa d’Eivissa és un dels
reptes imprescindibles per poder tenir un veritable sistema educatiu que
doni resposta a les necessitats de totes i tots al llarg de tota la vida.
Reforçar i fer avenços en l’oferta de la Formació Professional.
No podem deixar de reforçar i millorar l’oferta i la qualitat dels serveis
complementaris que s’ofereixen als centres educatius, per facilitar la
conciliació, l’equitat, la millora de la qualitat educativa.
Així mateix, hem d’apostar per fer dels centres educatius uns llocs de
gaudi i ús social, facilitant la realització d’activitats de caràcter
extraescolar, esportiu i lúdic fora de la jornada lectiva.
Cal millorar les infraestructures de comunicació a tots els nostres
pobles i ciutats per poder millorar la connectivitat de tothom,
especialment en l’àmbit educatiu i hem de facilitar l’accessibilitat
digital de tothom, bé sigui amb millora de la formació digital de la
població, bé sigui facilitant mitjans de connexió a aquelles unitats
familiars que ho necessitin, bé sigui amb actuacions decidides per
reduir l’escletxa digital que pot generar una exclusió tecnològica per
joves, famílies o gent gran.
S’han d’obrir pobles i ciutats a tenir espais polivalents, oberts i
accessibles per facilitar la realització d’activitat educativa i o cultural, la
qual cosa permet avançar en la creació i desenvolupament de ciutats
educatives que, a més, amplien i cohesionen la nostra
societat. Implicar tot el teixit productiu i cultural en un procés de
formació, creació i aprenentatge col·lectiu ens facilita el progrés com a
persones.
Implicar a totes les institucions de caràcter local i insular en el
manteniment i reforç d’una oferta formativa per a persones adultes que
els permeti la continuació de la seva formació al llarg de tota la seva
vida, bé sigui impulsant l’ampliació i millora d’estudis universitaris i
d’especialització, bé sigui complementant l’oferta de formació
professional, bé sigui ampliant i reforçant els centres d’educació de
persones adultes.
Innovació educativa El món està canviant cada cop més accelerada i
l'educació no n'és l'excepció. Hem de respondre als nous reptes
educatius estar més ben informades sobre les tendències per anticipar
els canvis i anar un pas endavant. La innovació educativa ha de ser el
punt d'inflexió de la crisi del coronavirus, aquesta innovació suposa la
utilització de pràctiques que transformen i millorin els processos
d'ensenyament i aprenentatge. Cal fomentar també el concepte
d’aprenentatge - servei, el qual fa que les lliçons apreses a les escoles
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es facin de manera connectada amb l’entorn i en tinguin una
repercussió sobre el mateix.
j) Ampliar i reforçar la formació continua del professorat per a reforçar la
seva capacitació en l'ús de dinàmiques i metodologies adients per a la
formació en línia o a distància en tots els nivells educatius.
k) Hem de facilitar l'accés als centres educatius dels estudiants d'etapes
post-obligatòries, per la qual cosa s'ha de treballar de forma conjunta
entre l'administració educativa, els centres educatius, el Consell
Insular d’Eivissa i les empreses concessionàries per adequar els
horaris d'aquest ensenyaments i els dels serveis de les diferents línies
regulars, fomentant l' ús del transport públic entre la població
estudiantil.
57.

Els i les socialistes volem lligar l’educació a la consolidació d’una
societat formada, una societat preparada i amb les competències
necessàries per desenvolupar-nos social i econòmicament. Aquesta
educació ens ha de facilitar el coneixement necessari per reconèixer la
cultura pròpia com l’eina necessària per poder avançar com a
societat. Tots i totes les socialistes sabem que, només protegint la
cultura, aconseguirem avançar com a societat.

58.

Protegir la llengua pròpia, impulsar el seu ús, impulsar les
manifestacions culturals i les tradicions individuals i col·lectives dels i de
les eivissenques, facilitar els coneixements etnogràfics que hem anat
acumulant al llarg dels segles, ens permetrà anar incorporant tot allò que
ens aporten residents i visitants sense perdre l’essència pròpia.

59.

Protegir la cultura, és l’eina per avançar en el nostre procés
d’acreció de les diferents cultures que ens arriben i és el que ens
permetrà assolir la sostenibilitat cultural necessària per no perdre la
identitat pròpia davant el procés globalitzador i d’uniformització cultural
que estem vivint.

60.

Protegir la diversitat cultural que suposa l’arribada de persones
provinents de costums i pobles molt diferents del nostre però que, a la
vegada, la seva integració és bàsica per una plena harmonia entre les
persones nouvingudes i les persones amb més arrelament generacional;
es fa necessari desenvolupar polítiques que garanteixen aquesta plena
integració.
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61.

Salut: prevenció per una societat saludable

62.

Sense cap dubte són els governs progressistes els qui han portat a
Eivissa millores que han permès que la ciutadania eivissenca tingui
millors serveis sanitaris públics i és en aquesta línia cap a on aniran
adreçades les nostres polítiques en matèria de salut, sempre a
aconseguir millor qualitat dels serveis públics de salut i una atenció més
propera.

63.

El nou hospital Can Misses ha anat augmentant progressivament
la seva cartera de serveis, la qual cosa ha provocat que cada vegada són
menys les persones que s’han de traslladar a l’illa de Mallorca per rebre
atenció sanitària indispensable.

64.

És cert que la situació viscuda amb la pandèmia Covid19 ha posat
de manifest la gran professionalitat del personal sanitari qui es mereix tot
el nostre reconeixent, però també i encara que les competències en
matèria de salut estat totes en mans del Govern de la nostra Comunitat
Autònoma, els i les socialistes d’Eivissa som conscients que encara
queda molta feina per fer en matèria sanitària, feina que millorarà
considerablement la qualitat de vida de les persones residents d’aquesta
illa.

65.

També és una realitat que hem d’afrontar el fet de tenir una
població flotant durant uns mesos a l’any, així com l’important nombre de
turistes que ens arriben més en concret durant els mesos de temporada
alta, la qual cosa provoca que els nostres serveis sanitaris pateixin una
important saturació que va en detriment de l’atenció en general de les
persones.

66.

És aquí on és molt important incidir. Reconèixer aquesta població
flotant i projectar els nostres serveis en funció d’aquesta i no de la
població segons el padró, ha de suposar que la sanitat pública pugui
arribar més equitativament a tothom.

67.

Un problema afegit que pateix el sistema de sanitat pública és no
comptar amb el nombre de professionals necessaris per cobrir totes les
places, mancança que es produeix principalment per l'alt preu de
l'habitatge però també per la falta de fidelització del personal sanitari en
particular.

68.

És per aquest motiu que cal intervenir amb accions que puguin
garantir que les places dels nostre personal sanitari estiguin cobertes
adientment, i així garantir un millor servei al ciutadà.
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69.

És per tot això que els i les socialistes d’Eivissa ens comprometem
a seguir treballant i consensuant polítiques sanitàries, per tal que els
nostres serveis insulars millorin i molt en particular:

a) Aproximar cada vegada més la sanitat a la ciutadania i que els serveis
que s’ofereixen a les unitats bàsiques de salut, comptin amb tots els
recursos necessaris amb què han de comptar i, amb el personal adient
per tal que la prevenció en salut sigui més eficient.
b) Incrementar els serveis a la infància, col·lectiu que la pandèmia ha
posat de manifest que cal incidir molt més, principalment en matèria
de prevenció.
c) Treballar perquè la cartera de serveis que sigui viable oferir des de
l’hospital Can Misses, vagi incrementant serveis per tal que la
ciutadania de l’illa d’Eivissa, sols s’hagi de desplaçar fora d’Eivissa per
motius de rebre atenció sanitària el mínim possible.
d) Reivindicar polítiques que permetin que el personal sanitari que ha de
venir a Eivissa per cobrir places vacants, tingui reconegut l’esforç que li
suposa venir a l’illa amb els problemes d’habitatge i el cost d’insularitat
(existents.
70. La nostra gran aposta és la prevenció, ja que prevenir en salut és apostar
per una societat més sana i saludable i això és una bona aposta de futur.
Des del sector públic s’ha d’impulsar el reconeixement de l’esport i
l’activitat física com una eina de foment de la salut per millorar la qualitat
de vida. Promoure l’esport com a via per reduir l’obesitat infantil i juvenil i
combatre el sedentarisme, així com desenvolupar programes de nutrició
i hàbits saludables. Entenent l’activitat física com un element
imprescindible per garantir la salut de la ciutadania, desenvolupant
programes de salut esportiva, implantant la instal·lació de desfibril·ladors
a totes les instal·lacions esportives i fomentant la formació sobre el seu
ús i en matèria de primers auxilis, és garantir una pràctica esportiva
segura.

71.
Benestar social: la integració clau per una societat
igualitària
72.

Quan xarrem de polítiques socials, sempre ho fem més en clau
d’assolir necessitats de col·lectius més desfavorables, quan la clau és la
integració.

73.

Una societat moderna com és la societat eivissenca que rep cada
any quasi quatre milions de visitants, no pot estar encara amb
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assignatures socials pendents. És per aquest motiu que el nostre
compromís ferm serà que, des de la Federació Socialista d’Eivissa
insistirem perquè tant des de les institucions insulars on governem com
des de les institucions suprainsulars amb competències en matèria de
benestar social, es posi fi a les escletxes en serveis i infraestructures
encara existents.
74.

La pandèmia ha posat de manifest la feblesa dels centres d’atenció
a persones majors o centres d’atenció a persones amb necessitats
especials, igual que els centres d’atenció als infants. El mateix ha succeït
amb els centres residencials. I per tot això cal ara mirar endavant i
procedir amb una renovació i actualització de tots els processos
d’aquestos centres i serveis.

75.

Apostar per ampliar serveis i recursos encaminats a una millor
atenció a les persones amb necessitats específiques per la seva condició
física o psíquica presenten unes necessitats concretes, és imprescindible
i sobretot, l’aposta ha de ser aproximar aquests serveis a la persona
incrementant els serveis a domicili i potenciant la figura de cuidador
i l’atenció personal.

76.

Acabar amb la manca de centres d’acollida a la nostra illa i molt en
concret amb un centre per persones en situació d’exclusió social on un
dels objectius serà la seva rehabilitació i integració a una vida normal,
serà una prioritat.

77.

Revolaritzar la figura del professional sociosanitari és també
imprescindible per garantir que els serveis tenen la qualitat adient i que
comptem amb els i les professionals necessaris per cobrir les necessitats
existents.

78.

Aquesta tasca d’una plena integració de tots els col·lectius més
vulnerables, no serà possible assolir sense comptar amb tots els agents
implicats, però molt en particular amb el tercer sector.

79.

És per aquest motiu que s’ha de completar la cartera de serveis
socials tant a nivell insular com individualment a nivell ajuntaments, que
serà primordial per poder traçar polítiques reals i efectives.

80.

La creació d’un Consell Social amb la participació de les institucions
locals, el tercer sector i els diferents col·lectius professionals, ha de servir
per no sols optimitzar el funcionament dels recursos ja existents, sinó
també per assolir les necessitats actuals existents.

EIX 1: SERVEIS A LES PERSONES
+

19

Ponència Política
5è Congrés FSE-PSOE

81.

82.

Per les persones amb discapacitat tenim una gran aposta i pensem
que han de ser objecte de polítiques concretes. Hem d'integrar i
normalitzar la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat física,
sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, promovent campanyes i
actuacions de difusió i sensibilització sobre esport i activitat física
inclusiva, especialment en els centres educatius. Possibilitar la utilització
de serveis i instal·lacions esportives a les persones amb discapacitat, no
sols eliminant barreres arquitectòniques, sinó afavorint també la
utilització, el disseny d’espais esportius i la incorporació de materials i
equipaments esportius específics per a la pràctica de l’esport adaptat,
tant des del punt de vista físic com cognitiu i sensorial. Hem d’impulsar la
formació especialitzada en activitat física i esport adaptat i inclusiu,
possibilitant la formació específica de tècnics, àrbitres i voluntariat
d’aquesta mena de pràctica esportiva.

Cap persona pot estar sense rebre l’atenció que requereix, és un
dret que té, i és un deure que les institucions bé directament o
indirectament tinguin tant el coneixement de les necessitats d’aquesta
persona com les ferramentes per donar-li aquesta atenció. És aquest el
camí cap a una plena integració de totes les persones: coneixement i
actuació. És per aquest motiu, que hem de buscar els mecanismes per
agilitzar la tramitació dels diferents serveis perquè els col·lectius més febles
puguin accedir amb major promptitud. És aquest el camí cap a una plena
integració de totes les persones: coneixement i actuació.

83.

L’habitatge com a base per una societat estable

84.

L'accés a un habitatge digne és un dels aspectes indispensables
per a la nostra societat i és, sense dubte, un dels pilars fonamentals a la
vida de les persones.

85.

Si ja existien greus dificultats en l’accés a l’habitatge a l’illa
d’Eivissa, la situació sanitària derivada de la COVID-19, ha posat de
manifest
situacions
d'extrema
vulnerabilitat
(infrahabitatges,
amuntegament de persones a espais reduïts, violències generades per
la convivència durant el confinament, etc) que han de ser afrontades en
aquesta etapa postcovid, principalment des dels poders públics i des del
consens.

86.

Si bé els esforços en polítiques d'habitatge per part del Govern de
les Illes Balears en aquests darrers 6 anys han estat molt importants, els
avanços són encara insuficients per a atendre la demanda social existent
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i resoldre els problemes d'accés a l'habitatge. I molt en particular resoldre
els problemes d'habitatge per garantir allotjament a aquells col·lectius que
son necessaris durant tot l'any com és el cas de professionals dels sector
sanitari, educatiu, forces de seguretat, entre d'altres; a més a més de
donar també resposta a les necessitats de mà d'obra que presenta la
indústria turística durant els mesos de temporada turística.
87.

Hem de seguir treballant en la mateixa línia, amb polítiques
sòlides, completes, transversals i amb vocació de perdurabilitat, fent
servir les eines que ens dona la Llei 5/2018, de 19 de juny, de l’habitatge
de les Illes Balears i la futura Llei d’Habitatge estatal.

88.

S’ha de fer un gran esforç de coordinació de totes les
administracions, amb l’objectiu de posar en marxa les següents
actuacions:

a) Defensar que es continuï incrementant el parc públic d'habitatges en
règim de lloguer social a Eivissa, instant al Govern de les Illes Balears
a estudiar vies com l’adquisició i rehabilitació d’edificis, i reclamant als
Ajuntaments de l’illa que facin un esforç de cessió de solars públics
municipals.
b) Reclamar al Govern de les Illes Balears que es mantingui l’augment
de la despesa pressupostària en polítiques d’habitatge dels darrers
anys, incrementant especialment les partides per a adquisició i/o
construcció de nous habitatges i les ajudes al lloguer per a famílies
vulnerables.
c) Continuar la feina iniciada per part de totes les institucions implicades
per poder acabar el més aviat possible la important operació de
construcció d’habitatges protegits al barri de Can Escandell, i
seguir treballant per donar compliment al protocol per la construcció
de la promoció de 120 habitatges ubicats darrere la Comissaria de
la Policia Nacional.
d) Involucrar al sector privat en la construcció, rehabilitació i posada a
disposició d’habitatges a preus assequibles a la població, incorporant
mesures als planejaments municipals, donant prioritat a la tramitació
de llicències i promulgant incentius fiscals a qui estigui disposat a cedir
temporalment habitatge al sector públic. Tot això des del respecte a la
limitació territorial i de recursos naturals de l’illa.
e) Sol·licitar a l’Estat que ens faciliti les eines necessàries per a poder
regular els preus del lloguer a les zones especialment tensionades.
f) Garantir que l’habitatge existent es destini a la seva finalitat que és la
d’habitatge pròpiament i que no serveixi per lucrar a uns pocs amb
activitats com la de lloguer turístics il·legal que distorsiona la capacitat
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habitacional existent provocant desajustos en el mercat del lloguer i
manca d’habitatge permanent.

89.

Feina i ocupació: eradicant escletxes laborals

90.

Des del Govern Balears en aquests darrers anys s’han fet
importants avanços amb la negociació col·lectiva i importants sectors han
vist efectius els seus convenis laborals amb importants millores no sols
salarials, sinó també en millores socials. Aquest és el camí a seguir si
volem realment eradicar les escletxes laborals que avui existeixen .

91.

Els i les socialistes d’Eivissa dins el marc d’actuacions que ens
permet la distribució de competències en matèria laboral, ens volem
centrar en tres vessants concrets en matèria laboral:

a) L’estabilitat laboral com a signe de garantia per als treballadors i

treballadores.
b) La formació contínua com a base de la qualitat i millora del nostre
teixit empresarial.
c) Combatre la bretxa salarial existent, fins aconseguir la seva
radicalització.
92.

Donar estabilitat laboral als treballadors i treballadores és vetllar per
una societat més estructurada. És per aquest motiu que cal incidir en
diversos aspectes bàsics per garantir aquesta estabilitat. Seguir lluitant
contra la precarietat laboral, vetllar per la garantia de contractes i salaris
segons la normativa i acords vigents, garantir la negociació i vigència dels
convenis, lluitar contra l’intrusisme i les males praxis laborals, vigilar pel
compliment de tot allò relacionat en protecció de la salut i riscos laborals,
seran objectius prioritaris.

93.

Un dels requisits bàsics per assolir aquesta estabilitat laboral, serà
una millor dotació dels serveis d’inspecció laboral emplaçats a l’illa
d’Eivissa, servei imprescindible per garantir el compliment dels aspectes
laborals essencials que han de contribuir a donar garanties laborals a
tothom.

94.

Des del sector empresarial hi ha cada vegada una major demanda
de professionals formats i formades en les diferents especialitats que la
indústria dels nostres sectors, però principalment el turisme, requereix.

95.

L’aposta de l’Escola d’Hoteleria d’Eivissa, és una gran aposta de
futur en poder comptar amb professionals del sector formats a la nostra
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illa, però també és cert que la nostra aposta formativa no s’ha de quedar
sols aquí i hem de seguir apostant per la millora formativa en general,
però molt en particular d’aquells sectors on existeix una més gran
demanda formativa per assegurar uns serveis de qualitat i també una
formació encaminada a diversificar la indústria insular.
96.

Eivissa compta amb altres potencials a més del monocultiu turisme
que si analitzem i formem són alternativa i contribuiran a una diversificació
econòmica i laboral insular i a obrir nous nínxols de mercat que caldrà
anar cobrint, com podria ser obrir portes a l’economia digital i verda.

97.

98.
99.

L’esport n’és un, per la qual cosa, som conscients de la necessitat
d’impulsar la formació continua al món de l’esport així com propiciar
programes de formació en pràctiques de l'alumnat de titulacions físic
esportives mitjançant convenis de col·laboració amb institucions i entitats
públiques i privades, i desenvolupar programes de formació específics
en activitat física i esport adaptat i inclusiu, en perspectiva de gènere i
esport dirigit a persones majors per poder formar professionals que
puguin desenvolupar la seva feina en aquest mercat laboral.

Joventut: és una aposta de present i futur
La FSE ha de ser el partit dels i les joves eivissencs. Per això hem
de propiciar que hi participin més activament en les seves polítiques,
connectar amb la seva realitat i el seu estat d'ànim, intensificar la recerca
de solucions i propostes a les seves problemàtiques concretes i ser
capaços de comunicar-nos als nous espais i llenguatges que la realitat
digital està creant.

100.
Per això, les polítiques de joventut han de ser un fil conductor de la
resta de les polítiques, han de practicar-se des de la transversalitat, fent
una lectura de cada mesura que prenem sobre com afectarà a la gent
jove, a més, ara més que mai, ja que segons la OIT (Organización
Internacional de Trabajo” (2020)) els joves han sofert més impacte a
causa de pandèmia de la COVID-19 .
101.
Hem de fomentar les dinàmiques i les ajudes a les joventuts
socialistes, confiar en ells i recolzar-los en totes les seves propostes en
polítiques de joventut. A més els donarem la confiança per a què
desenvolupin polítiques que garanteixin la participació de la
joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural,
que ha de ser objectiu prioritari per garantir una renovació de la
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nostra societat, però una renovació forta i amb mirada de present i
futur.
102.
La COVID-19 ha posat de manifest l’impacte en la salut mental dels
i de les joves. Per això els i les socialistes ens comprometem a què, tant
des de les institucions on governen i també des de l’oposició, oferir des
de els diferents casals de joves de l’illa serveis encaminats a prevenció i
suport a la salut mental del jovent.
103.
Les nostres polítiques han de tenir en compte els interessos, valors,
idees i necessitats dels i les joves d'Eivissa, de tal manera que se sentin
identificats amb el projecte socialista. El repte dels i les socialistes es
troba ara en fer arribar els nostres valors i idees a tots ells donant tot el
suport logístic, econòmic i material a les JSEi, que han de ser les
encarregades de fer d’enllaç entre el partit i la joventut de la nostra illa.
Hem d'escoltar les seves preocupacions, les seves necessitats, per així
poder servir-los d'altaveu.
104.
La joventut d’Eivissa és el nostre present i el nostre futur, i per
aquest motiu, els nostres reptes no només han d'anar encaminats a
proporcionar una educació adequada, sinó també a què la seva transició
a la vida adulta i a la vida laboral sigui una possibilitat i no una utopia. Els
nostres joves tenen serioses dificultats per a emancipar-se, bé sigui amb
el seu propi habitatge, per crear la seva pròpia empresa o simplement per
trobar un treball digne.
105.
Per aquest motiu, els i les socialistes hem de potenciar les
polítiques encaminades a crear llocs de feina per a joves en
condicions dignes i amb un futur ben prometedor. S'hauran de
potenciar les polítiques d'emancipació encaminades a promoure
habitatges per joves, bé sigui a través de rehabilitació de vivenda antiga,
construcció d'Habitatge de Protecció Oficial, creació de borses de
vivenda de renda a preus assequibles o mitjançant l’obertura de línies
d'ajudes o garanties amb la finalitat que es pugui accedir a un habitatge
digne. A més de garantir la seva emancipació, els joves han de créixer
baix els valors del feminisme, la igualtat i equitat i el benestar.
106.
També és important garantir la seguretat i integritat dels nostres
joves mitjançant campanyes per evitar conductes addictives, de seguretat
viària, de prevenció d'embarassos no desitjats, malalties de transmissió
sexual i violència de gènere.
107.
En matèria d'estudis, hem de plantejar polítiques que garanteixin
les beques d'estudi tant als i les joves que surten fora de l’illa com els i les
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que es queden per diferents motius. També s’ha de garantir la mobilitat
d'aquelles persones joves que desitgen estudiar fora de l'illa d'Eivissa per
aconseguir una bona formació en estudis universitaris, post universitaris i
formació professional. Per maximitzar les possibilitats d'èxit de les nostres
joves a l'educació superior cal reforçar els sistemes d'orientació professional.
108.
Hem de fomentar la participació del jovent en la vida pública, de
forma adaptada al teixit associatiu i social d'Eivissa. Els i les joves són el
futur, però també el present i tenen molt a dir i aportar sobre els
problemes que patim tots, però ells especialment per això hem de
fomentar els consells de la joventut, inexistents a l’illa d’Eivissa.

109.
Feminisme: la lluita per aconseguir el fi de les
desigualtats
110.
Les dones, la meitat de la població, continuem en ple segle XXI
patint i lluitant contra les desigualtats derivades del sistema patriarcal. La
pandèmia ha fet palesa la gran diferència entre homes i dones quant a la
guarda i cura de menors i gent gran, però també pel que fa a la seva vida
laboral, quedant en la majoria de casos relegades a un segon pla en
relació amb companys i/o parelles homes.
111.
Així mateix, aquesta situació de reclusió i aïllament social, derivada
de les restriccions sanitàries, també ha afectat especialment a dones
víctimes de violència masclista i explotació sexual, que s'han vist
obligades a conviure amb els seus maltractadors i explotadors sense
possibilitats de contacte o ajuda.
112.
La violència masclista – que és aquella que pateixen les dones pel
simple fet de ser-ho - continua essent, desgraciadament, una de les
xacres més greus que patim a la nostra societat. Fer front a aquesta
violència ha de seguir sent una de les nostres grans prioritats, i és per això
que des de totes les institucions (estatals, autonòmiques i locals) han
d’adoptar-se mesures per sensibilitzar, prevenir, perseguir , sancionar i
erradicar-la. Cal també reforçar els serveis d’atenció i assistència a les
víctimes de violència de gènere, dotant-los dels recursos econòmics,
tècnics i humans necessaris per que puguin desenvolupar la seva tasca
com cal.
113.
Vista la situació de vulnerabilitat a la qual les dones retornen
sempre que trontollen les bases del que creiem és una societat cada dia
més avançada, està clar que queda molt per fer i molt per lluitar, perquè
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les dones assoleixin una igualtat real, efectiva i inqüestionable, que no
faci passes enrere mai més.
114.
Perquè aquesta igualtat veritable esdevingui inamovible, les
institucions han de donar una passa endavant i treballar de manera
valenta i decidida, reforçant i assentant la igualtat de manera transversal,
perquè la desigualtat per raó de sexe toca totes i cada una de les àrees
que, des d'una institució o altra, mouen les nostres vides.
115.
Per tot això és imprescindible que les i els socialistes d'Eivissa ens
comprometem a garantir la paritat a tots els òrgans on tinguem representació
i treballar per l’eliminació de l’explotació sobre les dones, entenent per
explotació tota vulneració dels seus drets: sexuals, reproductius, laborals…
Ens reafirmem en polítiques per garantir els drets humans i en la lluita contra
la mercantilització dels cossos de les dones, sigui des de la prostitució i
explotació sexual o des de la pràctica dels ventres de lloguer.
116.
Les i els socialistes eivissencs continuarem presents i visibles en
aquelles manifestacions en defensa dels drets de les dones, de
recuperació de la memòria històrica d’aquestes i rebutjarem tot
llenguatge sexista, accions o declaracions que vulnerin l’esperit de la
igualtat i justícia que el Feminisme propugna.
117.
Per seguir avançant cap a la igual real i efectiva cal treballar, des
del primer moment, promovent iniciatives encaminades a una plena
igualtat entre nens i nenes, entre adolescents, entre els i les joves. El
món de l’esport és un espai únic per a la creació de referents garantir que
els entorns siguin educatius i igualitaris. L'esport és una eina molt
poderosa, a nivell educatiu i mediàtic, que hem d'usar com a motor
dinamitzador del canvi social per a contribuir a promoure la igualtat entre
dones i homes. I aquest canvi ha d'impulsar-se a través de mesures
concretes per part de les institucions, incorporant la perspectiva de
gènere en la planificació de les seves polítiques, en la seva actuació en
el dia a dia i en la seva manera de comunicar.
118.
Hem d'establir, en l'administració pública, actuacions orientades a
identificar, analitzar i corregir les situacions de discriminació, desigualtat
i exclusió que sofreixen les dones en l'àmbit esportiu, i promoure la
igualtat entre homes i dones en la resta dels sectors implicats al món
d’esport i afavorir la visualització de referents esportius femenins com a
model d’èxit professional, personal i social i projectar als mitjans de
comunicació una imatge de la dona a l’esport exempta d’estereotips de
gènere.
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119.
Per això, també, hem d’incidir en una educació igualitària,
promovent iniciatives encaminades a l’eliminació dels rols i estereotips de
gènere i la plena igualtat entre nens i nenes, entre adolescents, entre els
i les joves.
120.
Les feministes socialistes continuarem donant la batalla,
denunciant i lluitant contra les desigualtats i totes aquelles situacions de
discriminació, violència i explotació que les dones continuen patint pel
simple fet de ser-ho. Perquè el Feminisme forma part de l’ADN socialista
i l’un no es pot entendre sense l’altre.

121.

LGTBI, assolint la plena normalització

122.
Les Illes Balears hem estat pioneres amb l'aprovació de la Llei
8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per erradicar l’LGTBI fòbia que contempla
diversos aspectes i no podem permetre que una societat progressista
continuï encara patint casos de violència o discriminació per raó
d’orientació, identitat o expressió de gènere.
123.
És per aquest motiu que els socialistes i les socialistes d’Eivissa
ens comprometem a emprendre polítiques públiques per promoure la
igualtat efectiva de les persones LGTBI amb un desplegament específic
de polítiques en tots els àmbits, impulsant i instant a desenvolupar
mesures per garantir la igualtat real i efectiva de les persones, amb
especial atenció a les persones transsexuals, persones intersexuals
(impulsant un protocol integral d'atenció a aquestes persones),
mecanismes per garantir el dret a la igualtat i promovent un règim
sancionador.
124.
Prenem un compromís de seguir potenciant mitjançant polítiques
actives i iniciatives que desenvolupin una major sensibilització́ i
coeducació i per preveure la LGTBIfòbia i que permetin la visibilització
positiva de les persones del col·lectiu LGTBI.
125.
Treballarem per combatre qualsevol classe de discriminació del
col·lectiu LGTBI, fent especial èmfasi en la discriminació laboral, tant en
el sector privat com en les administracions públiques, amb especial
atenció a les persones transsexuals, ja que es tracta d’un col·lectiu
especialment vulnerable a l’hora de cercar llocs de feina.
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126.
Igualment, Els i les socialistes pensem que s’ha d’incloure la
perspectiva de la diversitat afectiu sexual en les polítiques de gestió de
l'activitat física i en l'esport, de cara a garantir la plena igualtat d'accés,
participació i representació de les persones LGTBI de totes les edats, en
tots els àmbits i a tots els nivells del món de l’esport.
127.
Les persones LGTBI majors, o aquelles que tenen una discapacitat,
pateixen una doble discriminació́ i per tant ens comprometem a elaborar,
impulsar i donar a conèixer protocols específics que facilitin la seva
llibertat d’expressió́ de l’orientació́ sexual. El mateix cas és també
aplicable amb les persones LGTBI migrades, racialitzades o afectades
per qualsevol problemàtica socioeconòmica o familiar que les provoqui
una exclusió social i que, pel fet de ser LGTBI, pateixen de vegades una
doble o una triple discriminació.

128.
Gent gran, una etapa de la vida plena de
recompenses
129.
Són diverses les etapes de la vida en les quals es necessiten
preveure molts de serveis i establir polítiques adequades per donar
resposta a les seves necessitats, però és en la darrera etapa de les
nostres vides on han d’existir les veritables recompenses a una llarga
trajectòria que segurament moltes vegades no ha estat fàcil i que ha
comportat haver de treballar molt per poder tirar endavant.
130.
Els i les socialistes volem apostar perquè les persones majors
tinguin garantida la seva darrera etapa en les millors condicions de vida
possible.
131.
L’envelliment actiu és la resposta avui per unes generacions que
cada vegada tenen més esperança de vida i que necessiten tenir més
possibilitats per ocupar el seu temps d’una manera profitosa. Els i les
socialistes farem una gran aposta per engegar polítiques dirigides a la
població de persones majors no sols per garantir necessitats bàsiques
d’aquelles persones més desfavorides, sinó també amb polítiques
d’acompanyament en aquelles i aquells que per circumstàncies de la vida
avui es troben sols.
132.
Les futures generacions de persones majors fugen dels cànons
tradicionals i més ara que la Covid19 ha posat de manifest la feblesa dels
actuals recursos existents per protegir als nostres majors.
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133.
La residència tradicional ha quedat ara obsoleta i cal replantejar
nous recursos per pal·liar mancances i assolir necessitats a aquelles
persones que ho puguin necessitar. Projectar habitatges tutelats i o
supervisats és una garantia que aquells que ho necessitin podran passar
la resta dels seus dies en unes condicions dignes i adequades a les seves
necessitats. Modernitzar les residències tradicionals i adequar-les als
nous perfils de persones majors és també la nostra aposta.
134.
Però les nostres polítiques per a persones majors han de ser molt
més ambicioses i s’han de basar en la promoció d’espais on aquestes
persones puguin desenvolupar les seves activitats d’oci i entreteniment,
pràctica esportiva, aprenentatges de diverses activitats, continuació amb
la seva formació.
135.
Una aposta de modernització de serveis cada vegada més
indispensables perquè sigui veritable una qualitat de vida fins als darrers
dies de les nostres vides.
136.
També consideram que hem d’oferir les possibilitats de participació
a aquelles persones majors que vulguin continuar prestant els seus
serveis al sector de l'esport, fent-los sentir útils i necessaris i poder així
aprofitar els seus coneixements i experiència. També consideram que hem
d’oferir les possibilitats de participació a aquelles persones majors que
vulguin continuar prestant els seus serveis al sector de l'esport o qualsevol
altre sector en el que hagin participat, fent-los sentir útils i necessaris i poder
així aprofitar els seus coneixements i experiència.

137.

Atenció especial a la infància i adolescència

138.
Analitzant amb les diferents etapes de la vida els efectes que ha
suposat aquesta pandèmia COVID19, l'etapa de la infància i
adolescència és la que s'ha vist segurament més afectada amb el sentit
que ara estan aflorant molts efectes secundaris provinents de l'època
confinament.
139.
Els nostres infants són segurament els més vulnerables i són els
que més han patit en silenci durant els moments de confinament per
situacions derivades de manca de recursos que no els permetia fer el
seguiment del seu aprenentatge en línia, manca d'aliments, assolir les
seves necessitats bàsiques, abusos per part dels seus progenitors,
efectes de les escletxes socials, manca de seguiment dels controls de
salut com a prevenció de problemes majors.
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140.
Els i les adolescents també s'han trobat en aquests mateixos
problemes o encara problemes més greus com els d'abusos sexuals que
han provocat situacions ara de comportaments i actituds que
necessitarem de molta atenció per poder ser reconduïts en les seves
vides.
141.
Els governs progressistes actuals han donat especial atenció a
dotar de més recursos a les unitats infantojuvenils per prestar
especialment més atenció a aquests infants i adolescents que ara
necessiten ajuda i, els i les socialistes d'Eivissa ens comprometem a
treballar específicament amb aquest col·lectiu amb accions i mesures
encaminades principalment a detectar, treballar i donar resposta a totes
aquelles situacions dels nostres infants i adolescents més vulnerables i
molt en especial aquells que pertanyen a col·lectius com són les famílies
en risc d'exclusió social, famílies desestructurades, famílies amb
escassos recursos, nens o nenes amb discapacitat que necessiten
polítiques concretes que els permetin desenvolupar una vida plena i
totalment integrada en la nostra societat eivissenca, o qualsevol altre cas
que es pugui donar on cal desenvolupar polítiques concretes.
142.
Els nostres infants i els nostres adolescents han de tenir una
especial atenció. Ells i elles són el nostre futur i és per ells i ells que
volem una societat més igualitària, integradora i amb una plena garantia
d’una igualtat d’oportunitats.

143.

Immigració: una societat que avança i integradora

144.
Històricament, Eivissa havia estat terra d’emigrants i si parlem
d’immigració cal tenir un record a tots aquelles persones que per raons
de supervivència o per raons polítiques varen haver de deixar Eivissa des
de principis del segle XIX i més en concret en època de la postguerra per
trobar un futur més prometedor.
145.
Curiosament, la vida és com una roda i ara aquesta terra insular
amb motiu del boom turístic des de fa ja unes dècades, es ara terra de
rebre persones que venen a trobar aquest futur.
146.
Gràcies a les polítiques socialistes, s’ha avançat molt perquè
aquests nouvinguts tinguin una plena integració a la societat insular i
puguin disposar dels serveis bàsics com és la protecció a la salut i
l’educació que tothom plenament assegurat. No obstant això, i més en
particular per l’arribada massiva de certs grups migratoris en aquests
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darrers anys, es fa necessari seguir desenvolupant polítiques destinades
a què aquests col·lectius s’integrin més plenament en la vida social de
totes i tots, amb una major participació de les obligacions que com a
ciutadans té tothom. Això és molt important per evitar precisament
qualsevol mena d’enfrontament entre cultures o que es formin petits
guetos marginals.
147.
El pluralisme cultural actual existent a l'illa d'Eivissa ha de ser
una riquesa i no un problema, per això cal engegar polítiques
encaminades a disminuir diferències socials que puguin existir entre els
diversos col·lectius i a seguir impulsant polítiques d'integració que
garanteixin aquesta plena igualtat amb independència de la procedència
o cultura de cadascuna, fent d'Eivissa exemple de la seva interculturalitat.

148.

Esports: compromís per una Eivissa més saludable.

149.
L’activitat física ha de formar part de la vida saludable de tota la
ciutadania, independentment de la seva edat i aptitud. Practicar un esport
adaptat a la nostra situació personal no només està clarament relacionat
amb la nostra salut sinó que ha de ser enriquidor i motivador.
150.
Des del sector públic s’ha d’impulsar no només la pràctica
esportiva, amb instal·lacions i mitjans humans a l’alçada del que és una
societat moderna, sinó que també hem d’impulsar el reconeixement de
l’esport i l’activitat física com una eina de foment de la salut per millorar
la qualitat de vida.
151.
És per a això que els socialistes i les socialistes volem
desenvolupar un “Pla Estratègic de l'Activitat Física i l'Esport”, que
ha de ser consensuat i participat per tots els sectors que conformen la
comunitat esportiva. Aquest Pla ha de ser una eina que ens ajudi en la
planificació de l'esport de la nostra illa i que serveixi per a definir i
dissenyar les línies estratègiques d'una política esportiva estructurada i
ordenada i ha de servir per a determinar les accions a desenvolupar,
establint objectius per a facilitar el control, l'avaluació i la presa de
decisions, amb projecció de futur per a definir un model esportiu, basat
en una sèrie d’eixos.
152.
L'esport en edat escolar ha de ser una de les nostres prioritats, ja
que és en edat primerenca quan és més fàcil inculcar hàbits. Garantir
l'accés dels nostres nens, nenes i joves a una pràctica esportiva inclusiva,
equitativa, igualitària i de qualitat, propiciant que tots gaudeixin de
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programes esportius formatius, saludables, que eduquin en valors i que
afavoreixin la integració social. Els i les socialistes considerem
imprescindible dissenyar i promoure programes esportius coherents i
adequats al llarg de l'etapa escolar, per a fomentar l'adquisició d'hàbits
permanents d'activitat física i esportiva, com a element per al seu
desenvolupament personal i social, amb la finalitat de garantir la seva
continuïtat en la pràctica esportiva.
153.
Per garantir la possibilitat de la pràctica esportiva en condicions
adequades hem de poder comptar amb una xarxa d’instal·lacions
esportives que pugui donar resposta a les diferents necessitats de les
persones usuàries. Per a això, es considera necessari realitzar un cens
d’instal·lacions, punt de partida d’un futur Pla Estratègic d’infraestructures
i espais públics, urbans i naturals, susceptibles de ser utilitzats per a la
pràctica de l’activitat física, consensuat amb els tècnics de la pràctica
esportiva, i on es recullin les actuacions necessàries a realitzar a mitjà i
llarg termini, la seva priorització, així com les condicions mínimes que les
instal·lacions han de reunir per assegurar l’accessibilitat, la inclusivitat
esportiva i s’inclogui la perspectiva de gènere en la pràctica esportiva a
tots els nivells. L’esport també ha de ser cent per cent inclusiu i en aquest
sentit s’han d’aplicar mesures necessàries per garantir la total
accessibilitat de totes les instal·lacions i els espais esportius.
154.
L’aposta per la participació esportiva és una prioritat i és primordial
estudiar els motius pels quals els i les adolescents tenen un alt grau
d’abandonament de la pràctica esportiva i establir un pla de treball per tal
de garantir que durant aquesta etapa de la seva vida segueixen realitzant
activitats saludables, més encara quan majoritàriament s’imposa un
model d’oci en aquestes edats que prima les conductes poc saludables i
addictives enfront de la pràctica esportiva o l’oci relacionat amb la natura,
el benestar, la cultura i el creixement personal. Apostar per un Pla
Estratègic per a les activitats esportives per persones en risc ó situació
d'exclusió és aportar per la integració.
155.
En l’edat adulta, lamentablement moltes persones s’apropen a
l’activitat física només per prescripció mèdica i és, per tant, important que
molt abans d’arribar a una situació en la qual l’exercici esdevingui
imprescindible per evitar obesitat o altres malalties, hi hagi un
apropament a l’esport com a activitat lúdica i de benestar, la qual cosa
sols s’aconsegueix desenvolupant plans de promoció de l’activitat física.
156.
Pel que fa a la pràctica federada o mitjançant associacions
esportives, els i les socialistes apostem perquè des de les institucions es
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fomenti l'associacionisme esportiu fent costat als clubs ja existents i
promovent la creació d'altres nous, ja que aquests en el nostre model
esportiu exerceixen una funció essencial. Per tant, per garantir el teixit
social esportiu, hem de seguir incrementat els ajuts econòmics, facilitar
la tramitació de subvencions i convenis de col·laboració i per fer-los àgils
i efectius.
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EIX 2: SERVEIS A LA CIUTADANIA
158.

Sostenibilitat mediambiental.

159.
Durant els darrers anys el principal objectiu polític arreu del món ha
estat l'estabilitat econòmica. Amb aquesta obsessió pel creixement
continu les polítiques sempre han sacrificat la sostenibilitat
mediambiental pel benefici econòmic. El sistema econòmic actual, en tots
els seus sectors ha deixat de banda la responsabilitat mediambiental:
abusant del plàstic, fent malbé el nostre entorn per reduir costs,
consumint territori o directament promovent pràctiques insostenibles com
l'obsolescència programada.
160.
En la situació actual on encara sentim les conseqüències de la
pandèmia, pot existir la temptació de tornar a deixar la cura del medi
ambient a la cua de les prioritats, tal com s'ha fet altres vegades, i això
seria un error tràgic, doncs cada cop tenim menys marge de maniobra
per aturar i revertir les conseqüències del canvi climàtic. La Unió Europea
i el Govern d'Espanya ho han deixat clar: cal aprofitar l'ocasió i els ingents
recursos posats a disposició dels estats per recuperar l'economia
impulsant una transició ecològica que millori substancialment la qualitat
ambiental de la nostra societat, de la nostra economia. Les nostres
institucions han d'estar a primera fila, interioritzant els objectius de
transició ecològica i impulsant que la resta de la societat s'alineï en
aquesta direcció.
161.
Cal implementar les eines necessàries perquè totes les polítiques
desenvolupades pels governs locals socialistes estiguin basades en
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i així
col·laborar en una millora local però també en un millor desenvolupament
de caràcter global.
162.
La situació és més greu de cada dia, però també cada dia més
ciutadans i ciutadanes volen solucions, volen promoure un canvi que
comença en l'àmbit privat, però on l'administració ha de tenir una voluntat
ferma dirigint la transició. Eivissa a més és una illa on l'equilibri natural és
més delicat i on tenim una biodiversitat envejable que està en risc. Les
lleis mediambientals promogudes pel Govern de les Illes Balears, com la
Llei de Residus o la Llei de Canvi climàtic, comencen un camí de
polítiques valentes que ataquen l'arrel del problema. Ens comprometem a
aplicar a totes les polítiques el principi, ja assumit pel partit em l’àmbit
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nacional i balear, de què qui menys contamina menys impostos ha de
pagar.
163.
Hem d'establir un nou model de desenvolupament sostenible, de
manera consensuada sempre que sigui possible, per tal de mantenir el
nostre paisatge tradicional. Aquest consens s'ha de construir sobre plans
d'ordenació dels recursos, amb la recuperació d'espais naturals o la
regulació en l'accés a espais protegits. Fins i tot recuperant espais
naturals d'alt valor ecològic, mitjançant la seva adquisició des de les
administracions.
164.
També hem d'avançar en el reconeixement del valor de la
biodiversitat i protegir les espècies locals de les espècies invasores, que
arriben per mor de l'activitat humana, amb més campanyes de control. Cal
establir una regulació i uns protocols més estrictes a l'entrada de vegetals
o animals vius i de llavors a les illes; especialment en el cas de les
espècies per a ús de jardineria. Caldria elaborar i aplicar una normativa
específica per a les Balears i en particular per a Eivissa i Formentera.
165.
Parlar a Eivissa de sostenibilitat mediambiental és parlar de
sostenibilitat econòmica, ja que com a illa turística, el nostre entorn i
bellesa natural és el principal atractiu sobre el qual es construeix la resta
de productes turístics que oferim. No podem seguir parlant de
sostenibilitat en futur, les primeres conseqüències de problemes com el
canvi climàtic, la contaminació urbana o els microplàstics a la mar, ja les
patim i empitjoraran si no posem remei ara. Proposem el
desenvolupament d’un Pla Estratègic Insular i Municipal de
sostenibilitat, el qual haurà de ser elaborat conjuntament amb la revisió
del PTI per tal de reforçar ambdós instruments i aprofitar-ne el seu
caràcter complementari.
166.
La cura del medi rural és més eficaç de la mà de qui el coneix millor,
que són els agricultors de l'illa. Incorporar-los als processos de presa de
decisions sobre la gestió del medi, ajudar joves que vulguin incorporar-se
al sector primari i promoure cadenes curtes de producció i consum, que
siguin capaces d’impulsar la nostra pagesia, ramaderia i pesca i, alhora,
d’enfortir les cooperatives i la indústria de transformació alimentària local,
i el comerç de proximitat. A l'àmbit agrari cal fer un esforç especial per
impulsar la producció ecològica, com a exemple i cas pràctic de
sostenibilitat i d'equilibri entre l'activitat econòmica i la protecció del medi
ambient.
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167.
El medi rural i les masses forestals que queden a l'illa s'han de
protegir integralment, reconeixent el valor que tenen com a font de
riquesa i impulsant que totes les persones que estiguem a l'illa, siguem
residents o visitants, en reconeguem la importància. La pèrdua de les
nostres masses boscoses, l'abandó del camp, la mala gestió de les
masses subterrànies d'aigua, i un llarg etc., han provocat arribar a la
situació actual, que hem de treballar per revertir, avançant pel camí cap
a la sostenibilitat ambiental i social.
168.
Cal fer una referència específica a la posidònia oceànica, el tresor
natural que estabilitza la línia de costa i les platges, que manté neta l'aigua
marina i que acull nombroses espècies marines que creen al seu voltant
un ecosistema únic, delicat i sensible a les agressions. Els esforços per a
la seva protecció s'han d'intensificar, actuant enèrgicament contra els
fondejos incontrolats i els usos marins incompatibles amb la seva
protecció; incrementant la vigilància i instal·lant boies ecològiques
especialment fora de l'àmbit del Parc Natural que és l'únic espai que
compta amb vigilància i boies ecològiques suficients; la qual cosa
requeriria la realització d'un estudi de capacitat de càrrega de fondejos
per a la totalitat del litoral insular, que a més prevegi els mecanismes
corresponents de finançament i gestió.
169.
Així mateix, cal impulsar un tractament sostenible de les restes de
posidònia que arriben a les platges i que contribueixen al seu equilibri i
protecció. És feina de les administracions conscienciar els que
desenvolupen activitats econòmiques a la costa que la posidònia afegeix
valor, no el treu, i que és tasca de tots cuidar-la. Per tot això, hem de
reclamar la correcta dotació de recursos per a què el Decret 25/2018 de
Conservació de la Posidònia Oceànica, aprova gràcies al treball dels i de
les Socialistes d'Eivissa, es desenvolupi completament i s'apliqui en la
seva totalitat i en tots els llocs del litoral de la nostra illa.
170.
Finalment, l'illa d'Eivissa ha d'abraçar amb il·lusió l'objectiu de
descarbonització de la comunitat autònoma establert a la llei de canvi
climàtic i transició energètica i estendre'l més enllà de l'àmbit energètic, i
allà on no sigui possible assolir-ho introduir mesures de compensació. És
important que les persones coneguem la petjada ambiental de les
activitats que realitzem, també les persones que ens visiten, que haurien
de rebre informació del cost ambiental de les seves activitats: viatge,
allotjament, desplaçaments interns, lleure, etc., i haurien de comptar amb
instruments senzills de compensació.
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171.
Per acabar, la sostenibilitat ambiental i la transició ecològica han
d'estar al cor de totes les polítiques que impulsin les institucions, molt
especialment les que afectin el territori i l'economia productiva. Encara
que la terra pugui tenir propietaris, el medi ambient i els recursos naturals
són de tots i no estan completament a disposició de l’interès privat que
els vulgui consumir.

172.

El Territori

173.
Els i les socialistes d'Eivissa entenem que la gestió i la conservació
del territori és el gran desafiament de la nostra illa en els propers anys.
174.
Les actuacions en urbanisme han de ser meditades però decidides,
entenent que l'urbanisme és una de les parts més transversals de la
política, atès que qualsevol intervenció al territori afecta la mobilitat, els
serveis públics, el desenvolupament de l'economia productiva i molts
altres àmbits, i només la intervenció de les institucions per protegir el bé
comú pot evitar l'especulació i el consum desmesurat del territori.
175.
En els darrers temps s'ha criticat que a l'illa hi falta un model
territorial clar, cosa que impedeix un desenvolupament mediambiental i
urbanístic sostenible, que sigui alhora compatible amb el model econòmic
i que sigui molt més amable amb les persones residents a l'illa.
176.
No podem obviar que qualsevol intervenció al territori comporta
canvis en el model turístic i en conseqüència econòmic, i alhora en el
medi ambient. Així podem afirmar que les intervencions en matèria
urbanística sempre causaran canvis a la vida de les persones.
177.
En el congrés insular passat de la FSE es va determinar que la
millor manera de fixar una posició clara, amb visió a llarg termini i amb
caràcter plenament insular, era l'elaboració d'un document programàtic
centrat en el debat territorial. Aquest document s'ha començat a elaborar,
però la situació derivada de la pandèmia del COVID-19 ha impedit que la
comissió delegada completés el treball. Per això és aconsellable que
aquesta comissió continuï i completi els seus treballs. La major part de
les conclusions parcials a què ha arribat aquest equip de treball s'han
integrat en diferents punts del present document marc (mobilitat, aigua,
energia…), a continuació, presentarem els que específicament versen
sobre territori, considerant això un treball en marxa avui dia.
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178.
A Eivissa hem de diferenciar dos tipus d’urbanisme que han de ser
desenvolupats de manera diferent. D'una banda, parlarem del model
urbanístic a zones urbanes i de l'altra del model urbanístic al medi rural o
rústic.

179.

Un model territorial urbà

180.
Pel que fa al model territorial en zones urbanes, caldria fer un petit
resum de quines han estat les actuacions en els darrers anys i quin n'ha
de ser el futur, plantejant directrius que es desenvolupin en els propers
anys.
181.
Seria un error analitzar, amb la perspectiva de l'any 2021, com es
van desenvolupar les àrees urbanes entre els anys 60 i 90 del segle
passat. Hem de recordar que l'explosió turística, que comença a finals
dels 60, va impulsar un urbanisme de creixement ràpid però alhora caòtic.
Aquesta immediatesa i rapidesa a l'hora de créixer, i alhora la poca o
nul·la perspectiva dels aleshores governants, va impedir un
desenvolupament ordenat i lògic. No es va pensar en el futur, com ara si
ho fem, i es va perdre l'oportunitat de fer desenvolupaments on
prevalguessin les persones i el medi ambient per sobre de l'interès
econòmic. La manca d’espais lliures, zones verdes, equipaments públics,
etc. és més que evident i és un problema que es va repetir a tots i
cadascun dels nuclis de població, amb independència del municipi.
182.
L'aposta per un desenvolupament horitzontal, sacrificant el
desenvolupament vertical, va provocar que tinguem una taxa d'intensitat
d'ús (metre quadrat per habitant) de les més baixes de la comunitat
autònoma. Aquest desenvolupament horitzontal va provocar també un
consum excessiu de territori, que en altres models hauria estat
enormement menor.
183.
Les infraestructures que es van crear, sens dubte insuficients avui
dia, també van patir aquesta falta de previsió. Segurament l'exemple més
clar el tenim a la xarxa de sanejament, on la major part de les ocasions
trobem xarxes unitàries que ocasionen problemes de brutícia en episodis
de pluja intensa, o que saturen les depuradores d'aigües que no s'hi
haurien de tractar. També trobem nuclis de població que no tenen servei
de clavegueram, trobant-nos encara avui amb sistemes de pous cecs del
tipus infiltració i amb nul·la depuració.
184.
El proveïment d'aigua potable es va desenvolupar de la mateixa
manera, es va intentar subministrar al medi rural com si fos urbà. Aquesta
circumstància ha creat un dèficit dels recursos a les zones urbanes que
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provoca que els nous creixements es vegin compromesos per aquest
desviament de recursos al medi rural.
185.
Pel que fa a l’habitatge ens trobem amb una situació de precarietat
sense precedents. Determinada legislació, la llei turística i altres
normatives, han permès que molts dels habitatges a sòl urbà siguin
segones residències o, pitjor encara, que es destinin a usos de vacances.
Això alhora, i tenint en compte la lentitud de desenvolupament dels nous
sòls urbans llastats per planejaments municipals obsolets, ha provocat
una manca d'habitatge residencial que actualment, a curt termini, tindrà
difícil solució.
186.
La manca d'habitatge de protecció oficial, sigui d'iniciativa privada
o pública, i el transvasament de molts dels habitatges ja construïts a usos
turístics ha provocat un augment de preus de compra, actualment
desorbitats, i també l'existència d'un mercat de lloguer amb preus
prohibitius per a les persones i les famílies.
187.
La mobilitat urbana és un altre dels problemes que cal superar.
Durant anys s'ha apostat per un model de mobilitat basat en vehicle privat
en detriment del transport públic. La nul·la aposta per aquest, a més de
la dispersió poblacional, han generat una dependència generalitzada del
transport privat. La bicicleta com a mitjà de transport és merament
testimonial, ja que no disposem d'una xarxa de carrils bici suficient, i els
nostres carrers en molts casos són inhòspits per als vianants. Cal tenir
en compte, a més, que gairebé tots els nostres municipis no tenen pla de
mobilitat saludable i sostenible.
188.

Les nostres propostes han d'anar dirigides a diversos vessants:

189.
Estem convençuts que cal apostar per un creixement vertical en
lloc de l'horitzontal. No proposem fer edificis alts, però cal apostar per una
homogeneïtzació dels “skyline” dels nostres pobles i nuclis urbans. La
nostra proposta és créixer sent, sobretot, sostenibles. Cal analitzar com
créixer i on, i no fomentar la dispersió territorial sinó la concentració,
consumint menys territori.
190.
Els creixements han de ser ordenats i amb sentit, fomentant
desenvolupaments on prevalgui el benestar de les persones. Hem
d'incrementar les intensitats d'ús dels sòls ja desenvolupats i invertir
d'una manera eficaç en la millora i el rendiment de les diferents xarxes de
servei. Als entorns urbans s'ha d'impulsar la cultura de la proximitat,
amb nuclis que continguin els serveis i recursos privats i públics
que permetin desenvolupar la vida quotidiana en un entorn proper,
EIX 2: SERVEIS A LA CIUTADANIA
+

40

Ponència Política
5è Congrés FSE-PSOE

i que eviti els desplaçaments en vehicles de motor tant com sigui
possible. L'urbanisme de les grans ciutats està derivant cap a la “ciutat
dels quinze minuts”, on la ciutadania pot desenvolupar la pràctica totalitat
de la seva vida quotidiana en un entorn accessible a peu en un temps
mínim. Creiem que aquest és el model que, a escala insular, s'ha
d'impulsar.
191.
Hem d’invertir per aconseguir ciutats pensades amb perspectiva de
gènere, amb espais lliures d’ùs públic on poder ubicar els diferents serveis
tant lúdics com esportius on els ciutadans i ciutadanes puguin gaudir amb
seguretat i confiança.
192.
Els equipaments han de ser ubicats de manera eficaç de manera
que el ciutadà hi pugui accedir sense haver d'utilitzar el vehicle propi, hem
de procurar que a aquests equipaments s'hi pugui arribar a peu, amb bici
o amb transport públic.
193.
Els equipaments mèdics i educatius han d'obeir un sentit urbanístic
coherent i no el caprici dels diferents promotors donant així un servei de
proximitat a la població.
194.
L'urbanisme ha de fomentar d'una manera contundent la reducció
de la petjada de carboni de les activitats quotidianes, incloent-hi la
mobilitat, però també la utilització de tècniques constructives que
aconsegueixin edificis i cases de menys consum energètic. Les
administracions han de donar suport a aquest procés en el marc de les
seves ordenances municipals quan això sigui possible.
195.
L'urbanisme afecta també el que no es veu de les ciutats, molt
especialment les xarxes de subministraments i sanejament. Ha de
continuar el procés de separació de les xarxes de sanejament, afavorint
la reutilització de les aigües pluvials incloent-hi l'ús agrícola, per a serveis
públics com la neteja de les ciutats i per a la regeneració dels aqüífers de
l'illa. En aquest procés cal plantejar la substitució de les actuals xarxes
obsoletes, canviant el fibrociment, que es troba en la majoria dels casos
al final de la seva vida útil, per nous materials més duradors i de més
eficàcia. La separació total de les xarxes de pluvials de les de sanejament
no han de ser només paraules sinó que ens comprometem a actuar de
manera que en els propers anys les dues xarxes estiguin completament
diferenciades.
196.
Als espais urbans fomentarem els habitatges de protecció oficial,
modificant els plans generals, garantint que un mínim del 30 per cent dels
nous desenvolupaments sigui d'aquest tipus.
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197.
Davant la manca de sòl proposarem que a les zones perifèriques
de les àrees urbanes es puguin desenvolupar habitatges sempre que el
100 per 100 dels mateixos siguin de protecció oficial en règim de lloguer.
Aquests desenvolupaments tindran a més com a càrrega la cessió del 25
per cent dels habitatges als ajuntaments perquè puguin disposar d'un
parc d'habitatges públics que doni servei a aquelles persones que no
puguin accedir a l'habitatge en condicions de mercat, i que en vinguin
derivats pels serveis socials.

198.

El model territorial en sòl rústic

199.
Històricament, el sòl rústic ha estat tractat com si fos un fals urbà.
Ens trobem amb una situació com a mínim peculiar. Mentre a les altres
illes de la Comunitat Autònoma, el sòl rústic ha estat destinat, en la
majoria dels casos, al desenvolupament del sector primari, a Eivissa ha
passat tot el contrari, l’ús del sòl es concentra en la part residencial.
200.
La majoria de les construccions i habitatges que es troben en sòl
rústic estan destinats majoritàriament al sector turístic. Les autoritzacions
d'Habitatge Vacacional han fet que aquests immobles siguin utilitzats
d'una manera diferent del seu ús inicial. A més, l'abandonament del camp
com a mitjà de subsistència ha provocat que el sector primari tingui una
influència a la nostra economia merament testimonial.
201.
L'extracció incontrolada d'aigua per poder subministrar als diferents
nuclis, així com la proliferació de perforades per tal de donar aigua als
habitatges que es troben en rústic, i per a les activitats agràries, han
provocat una salinització de les masses d'aigua subterrània que trigarà
anys a ser revertida.
202.
Per tot això̀ , les i els socialistes defensarem un Pla Territorial
Insular que no suposi cap retallada de la protecció que recull la
Modificació número 1 del PTI aprovada durant la legislatura progressista,
i defensarem que les i els propietaris de sòl rústic puguin tenir incentius
per mantenir-lo productius com a mitjà de vida.
203.
Per als i les socialistes, tal y com recull la Modificació número 1 del
PTI, el model territorial en sòl rústic ha de passar pel control de la pressió́
urbanística i la reducció́ dels impactes que hi pugui tenir sobre el territori.
No podem tenir una illa amb un poblament dispers en constant
creixement amb el que això̀ significa respecte als accessos,
subministraments, mobilitat, etc. Per tot això̀ hem de seguir pel camí́ de
la protecció́ del sòl rústic per tal de conservar el territori, el paisatge i la
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nostra natura mitjançant mesures de limitació́ de la construcció́ i foment
de les activitats agràries.

204.

Transport públic i mobilitat

205.
L'illa d'Eivissa mai no ha tingut un transport públic de qualitat. El
transport interior descansa majoritàriament als vehicles privats tant en
propietat com de lloguer, cosa que ocasiona un enorme trànsit a les
nostres carreteres, greus problemes d'aparcament als nuclis habitats, i
un nivell de contaminació que avui dia no és tolerable. La sensació de
saturació a les carreteres és alta principalment per part dels residents i
nombroses experiències a moltes parts del món demostren que construir
més carrils no soluciona el problema del trànsit. Així, l'enfocament en
mobilitat ha d'anar de la mà de la millora del transport públic i no de
l'ampliació de la xarxa de carreteres.
206.
A més, en aquest moment estem començant a veure l'aparició de
noves tecnologies aplicades al transport com el vehicle elèctric,
experiències en vehicles autònoms i l'ús d'altres fonts d'energia com
podria ser l'hidrogen, la visió del transport com a servei sota demanda i
no com un bé en propietat (models de cotxe compartit davant del
tradicional cotxe en propietat) i altres canvis. Tot això fa pensar que ens
trobem en un punt d'inflexió que tindrà conseqüències, tant pel que fa al
disseny de les xarxes de transport, com al comportament de les persones
a l'hora de plantejar-se la compra de vehicles.
207.
Per això la nostra illa, amb un territori limitat i fràgil que no podem
continuar consumint, s'ha de preparar per a aquestes transformacions
prioritzant allò col·lectiu sobre allò individual, la protecció del territori
davant del seu consum, i l'aplicació intel·ligent de la tecnologia a la
mobilitat.
208.
En passades legislatures progressistes s'ha instaurat el transport
públic gratuït a menors de 18 anys, s'ha creat una targeta de transport
públic per a tota la ciutadania fixant nous preus, s'han estudiat alternatives
i s'ha avançat per engegar un nou sistema de xarxa per al transport
col·lectiu. Però ara és el moment de donar nou pas cap futur, mitjançant
la creació d'una nova targeta de transport públic que vingués a
complementar les actuals i fomenti l'ús de transport públic. Es tractaria de
la creació d'una targeta moneder on es facilités la recàrrega per internet,
la tria de suport (a més de targeta física, el sistema contactless ) evitant
d'aquesta manera la despesa del suport, la deterioració de la targeta, la
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perduda o sostracció. Una targeta on no caduqués el saldo, (sense
perjudici de les diverses actualitzacions de les tarifes) perquè la ciutadania
de les illes petites, així com els turistes que ens visiten sovint poguéssim
optar per l'ús del transport públic.
209.
La nostra aposta és clara i s'estructura en tres línies: impulsar el
transport col·lectiu i integrat, prioritzar les vies necessàries per a la
mobilitat no motoritzada (a peu, bici, patinet, etc.) per a distàncies curtes
o llargues i impulsar el salt definitiu a la mobilitat elèctrica. En aquest
sentit , es urgent que es licitin i adjudiquin les línies de transport públic de
l'illa i, de cara a un futur s'estudiï la possibilitat de crear una empresa
insular de transport públic col·lectiu.
210.
L'impuls del transport públic implica executar un projecte innovador
i reconèixer totes les possibilitats del transport col·lectiu, intentant
integrar-les de manera que el seu ús sigui còmode, fàcil i útil. Hem
d'abraçar l'avenç tecnològic recolzant solucions que s'instal·lin als
dispositius mòbils de les persones, siguin residents o siguin visitants, que
els permetin conèixer en tot moment les freqüències i els temps d'espera
i que els permetin abonar el cost del transport. En resum, hem
d'aconseguir que els dispositius mòbils que tots portem a la nostra
butxaca siguin un element integrat més a la xarxa de transport públic de
l'illa.
211.
Així mateix, s'ha d'incorporar la perspectiva de gènere en el disseny
de la xarxa de transport públic i en l'elaboració del seu reglament de
funcionament, incloent-hi aspectes com les parades sota demanda en
horari nocturn, l'adequada il·luminació de les parades o la col·locació de
càmeres de seguretat als vehicles, entre d'altres.
212.
Tot això s'ha d'incorporar a les noves concessions que s'han de
treure a concurs com més aviat millor. En el disseny de la nova xarxa de
transport públic s'ha d'incorporar de manera principal la perspectiva
ambiental fixant com a objectiu una reducció significativa de les
emissions de CO2 per part de la xarxa d'autobusos, i aquest càlcul s'ha
de fer tant de manera directa com indirecta considerant la reducció
d'emissions per la disminució dels trajectes realitzats amb vehicle privat i
substituïts per desplaçaments realitzats en transport públic.
213.
Perquè el transport públic sigui una alternativa real al privat, reduint
la petjada ambiental de les activitats de les persones i empreses i per
evitar la congestió de la xarxa viària, aquest ha de ser una alternativa a
la temptadora immediatesa del transport privat. Per això, i en el marc de
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la renovació de les concessions en transport públic col·lectiu per
carretera, cal estudiar la possibilitat que el transport públic sigui gratuït
per a tothom, seguint els exemples que comencen a implantar-se a
nombrosos llocs d'Europa. La nostra illa té la dimensió adequada per a
aquest tipus d'experiència innovadora, valenta i progressista.
214.
És raonable debatre els mitjans de finançament d'una proposta
d'aquesta mena, el cost de la qual, en qualsevol cas, és una inversió en
futur, en benestar i en millora del medi ambient.
215.
En aquest sentit, entenem que cal plantejar-se la possibilitat de la
creació d'una taxa als vehicles que accedeixen a l'illa. És raonable
reclamar que un vehicle que entra a la nostra illa, circula per les nostres
carreteres, aparca al nostre carrer i genera CO2 contribueixi a mitigar
l'impacte que causa.
216.
La saturació de vehicles a la nostra illa ens obliga a prendre
mesures valentes en favor de la sostenibilitat: Ens comprometem a
impulsar un pla per a la restricció de l’entrada de tota classe de vehicles
a Eivissa.
217.
Així mateix, entenem que l'aposta per la descarbonització del
transport passa per la contribució de tots i totes, per això s’ha de demanar
al govern central la modificació de la llei d'hisendes locals perquè es
permeti adaptar el factor multiplicador de l'impost de circulació i així poder
obtenir una major recaptació i que s'hagi de destinar a millorar el
transport públic insular. Així mateix, entenem els vehicles de menys
emissions o elèctrics que els han d'aplicar els màxims coeficients de
bonificació que permeti la llei.
218.
Entenem que el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic
s'ha de demostrar. Oferir un transport públic gratuït i, alhora, encarir el
cost del transport privat potser una manera de fer-ho.
219.
La perspectiva ambiental ha d'aplicar-se també a la remodelació de
la infraestructura viària, incorporant-se en el disseny d'aquesta la creació
de carrils adaptats a la mobilitat no motoritzada. Hem d'aconseguir que
la totalitat de la xarxa principal de carreteres de l'illa disposi de carrils bici
que puguin ser utilitzats amb seguretat per les persones per als
desplaçaments interurbans. Aquesta xarxa de carrils bici s'integrarà de
manera natural amb la xarxa viària secundària que arriba a la població
que viu en residències disseminades, facilitant una manera segura de
desplaçament no només dels nuclis habitats principals de l'illa, sinó en
malla al llarg de tota l’illa.
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220.
Aquests carrils bici s'han d'introduir també als traçats urbans dels
principals nuclis habitats principalment a la ciutat d'Eivissa, Sant Antoni i
Santa Eulàlia. També s'ha d'estudiar la creació d'un sistema de bicicleta
pública d'abast insular, atès que molts dels desplaçaments es produeixen
entre nuclis pertanyents a diferents municipis.
221.
També cal estudiar mesures que afavoreixin els desplaçaments a
peu que a més d'ajudar en la lluita contra el canvi climàtic milloren la
qualitat de vida de les persones i la seva salut. Tenim exemples com el
“metropie” a Pontevedra que serien fàcilment aplicables als principals
nuclis habitats de l'illa. En línia amb això, les i els socialistes d'Eivissa
creiem en la zona de vianants dels nuclis urbans fent els carrers espais
amables per als desplaçaments a peu, ideals per a la mida de les nostres
ciutats i afavorint el comerç local. Després de molts anys en què els
carrers han estat dissenyats perquè transitin els vehicles deixant en un
segon lloc les persones, creiem que ha arribat el moment d'invertir-ho, i
que els nostres carrers siguin un espai pensat per a les persones on els
vehicles tinguin un protagonisme molt limitat.
222.
En tercer lloc, és obligació de les administracions impulsar la
mobilitat motoritzada no contaminant. El Pla de recuperació,
transformació i resiliència d'Espanya inclou com una de les actuacions
més importants l'impuls a la mobilitat sostenible i això inclou el suport al
vehicle elèctric. La realitat de la interconnexió elèctrica de l'illa amb la
península facilita que tinguem accés a les grans xarxes de transport
elèctric d'àmbit nacional i, per tant, a una capacitat de producció que cada
cop descansa més en fonts renovables. Si aconseguim que el parc de
vehicles sigui menys dependent de combustibles fòssils i més dependent
de l’energia elèctrica estarem reduint substancialment les emissions de
CO2 augmentant la sostenibilitat del transport i avançarem en el repte que
ens marca la Llei de canvi climàtic de les Illes Balears de la
descarbonització del parc mòbil per l’any 2050 És necessari un esforç
important per a la dotació de suficients estacions de càrrega ràpida de
vehicles elèctrics a totes les poblacions de l'illa.
223.
Aquest objectiu ha d'anar aconseguint-se de mica en mica,
començant per preparar les infraestructures insulars com la xarxa de
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, però també evidenciant el
compromís de les administracions públiques i afavorint que la totalitat
dels vehicles adquirits per les administracions tinguin etiquetes ZERO o
ECO de la DGT sempre que hi hagi aquesta possibilitat a la categoria, i
impulsant també que les flotes de transport públic, incloent-hi la xarxa de
taxis, estiguin formada per vehicles d'aquest tipus.
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224.
En paral·lel a tot això, cal impulsar la conscienciació social cap al
transport públic i no contaminant afavorint un cert canvi d'hàbits que fa
que a la nostra illa estiguem acostumats a utilitzar transport motoritzat per
a desplaçaments que en altres llocs faríem a peu sense dubtar.
225.
En un altre ordre de coses, hem de treballar per la millora del servei
de taxi adoptant mesures per augmentar la qualitat d'aquest: la promoció
d'un GPS conjunt i operat per concurs públic entre empreses i la
modernització amb l'aprofitament d'aplicacions mòbils per a la
contractació , així com l'increment de les inspeccions i agilitzar els
procediments sancionadors per reduir l'acció dels taxis il·legals, donant
suport al taxi com un transport públic proper per a les zones més aïllades
de l'illa.
226.
La flota de cotxes de lloguer, potser, en determinats moments
resulta excessiva i superior a la capacitat de càrrega de les nostres vies.
Per la qual cosa, les i els socialistes hem d’apostar per l’adequació
d’aquestes flotes a mesura que es vagi desenvolupant un servei públic
de transport de qualitat i adaptat a les necessitats dels visitants i
residents.
227.
Hem de continuar i ampliar les mesures implementades pels
socialistes com el programa Platges Connectades, les restriccions al
cotxe en espais sensibles i massificats, com el litoral, i continuar estudiant
i implementant altres mesures de limitació del vehicle privat a la nostra
illa. Així mateix cal estudiar la viabilitat econòmica, ambiental i social del
desplegament de connexions per mar als punts on això sigui possible,
com ara la badia de Portmany I els entorns de Santa Eulària i Eivissa.
228.
Finalment, parlar de mobilitat també és parlar d'aparcament, un
problema significatiu als centres dels nuclis urbans de l'illa. La solució a
aquest problema ha de passar per millorar el transport públic reduint el
nombre de desplaçaments amb vehicle privat, i quan això no sigui
possible, per reduir el trànsit rodat a l'interior dels nuclis urbans oferint
solucions d'aparcament a la perifèria i redueixi l'innecessari trànsit
ocasionat per desenes de vehicles que busquen un lloc per aparcar.
També en això la tecnologia pot ser un instrument útil, facilitant informació
en temps real sobre l'aparcament als conductors.
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229.

Energia

230.
En el futur que tenim al cap els i les socialistes d'Eivissa no hi caben
les plantes de generació energètica que aboquen a l'atmosfera milions
de tones de CO2 cada any i contribueixen a escalfar globalment. En
aquest futur, el mix energètic se sustenta en fonts renovables d'energia
equilibrades
entre
si,
complementades
amb
sistemes
d'emmagatzematge energètic que permetin subministrar, fins i tot a la nit,
una població més conscienciada i que en fa un ús més responsable de
l'energia, una xarxa de transport públic i privat elèctrica.
231.
Veiem que un dels punts centrals del Pla recuperació de
transformació i resiliència d'Espanya és la claríssima aposta per les
energies renovables, afavorint la instal·lació de capacitat de generació
tant en entorns privats i domèstics com en instal·lacions de majors
dimensions.
232.
Les i els socialistes d'Eivissa donarem suport a la transició
energètica en els àmbits institucionals d'acció on estiguem presents,
considerant alhora que el territori i el paisatge són els nostres béns
col·lectius més preuats. Més enllà de les obligacions per obra nova, hem
de promoure la instal·lació de capacitat de producció fotovoltaica,
capacitat d'emmagatzematge i impulsar línies d'ajudes directes per
aconseguir que la capacitat de producció privada arribi a ser realment
significativa en el total del consum energètic de l'illa. Així mateix, creiem
que els sistemes d'autoconsum compartit i si és el cas comunitats
energètiques en què pugui participar també l'administració, són un
instrument de desintermediació, de lluita contra el canvi climàtic, de
millora de l'eficàcia i l'eficiència de les xarxes energètiques, i de lluita
contra la pobresa energètica.
233.
Allà on governem, hem de convertir les administracions en
exemples d’ús i aplicació d’energies netes, fent inversions reals i útils.
Per això impulsarem a les administracions el desenvolupament d'estudis
d'eficiència energètica als edificis municipals, la instal·lació d'enllumenat
públic de baix consum i la presa de mesures generalitzades de reducció
del consum, així com la instal·lació de capacitat productiva fotovoltaica a
tots els espais públics on això sigui possible, com a les cobertes d'edificis
municipals, a pàrquings públics, etc.
234.
La posada en servei del cable d’interconnexió elèctrica ha suposat
un canvi significatiu en les necessitats de generació de l’illa. Avui dia ens
hem d'interrogar sobre la necessitat que la planta generadora d'energia
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elèctrica situada a la perifèria de la capital segueixi tenint la dimensió que
té, i si escau, plantejar-ne el redimensionament i la reducció del nombre
de grups generadors, començant pels més contaminants.

235.

Gestió de l’aigua

236.
A la nostra illa, on només disposem d'aigües subterrànies, durant
segles es va mantenir un equilibri dels nivells freàtics dels aqüífers
extraient només el volum que s'anava recarregant de manera natural per
acció de la pluja.
237.
La sobreexplotació dels aqüífers per proveir la demanda turística i
el creixement de la població va provocar el descens dels nivells freàtics
des dels anys 70 i la infiltració de l'aigua del mar, amb la consegüent
salinització.
238.
En una illa de la dimensió d'Eivissa, amb el repte demogràfic,
l’augment de la pressió sobre el territori i la limitació hídrica, la gestió
dels recursos hídrics adquireix una transcendència que la converteix en
qüestió estratègica, condicionant i determinant aspectes tan delicats com
l’activitat econòmica, el planejament urbanístic i per descomptat el medi
ambient.
239.
La situació actual del cicle integral de l'aigua és millorable, la
solució passa per utilitzar els dos recursos no convencionals, l'aigua
dessalada per al proveïment urbà i la recuperació dels aqüífers, i la
reutilització de les aigües regenerades per a reg, en serveis públics, a
més d’evitar l'abocament de càrregues contaminants al mar. Aquest
procés és lent, però és urgent que es facin passos en aquest sentit. Tenint
en compte la importància de l'aigua per al futur mediambiental i econòmic
de la nostra illa, no podem permetre que el 95% de l'aigua depurada es
llenci al mar.
240.
La planificació hidrològica té un paper determinant en la gestió de
l’aigua tal com estableix la Directiva Marc de l’Aigua de la UE. Ara estem
a la fase final de l'aprovació del projecte del Pla Hidrològic de Balears
tercer cicle, 2021-2027. Als cicles anteriors del pla no s'han aconseguit
passes importants. Per això és clau que des d'Eivissa es plantegi una
alternativa de manera unitària que ens permeti millorar la situació actual
del cicle de l'aigua, tot continuant el camí iniciat al Pacte per l'Aigua.
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241.
La Directiva Marc de l’Aigua estableix el significat de la definició de
Demarcació Hidrogràfica i, en aquest sentit, l’illa d’Eivissa ha de ser un
ens diferenciat, la qual cosa requereix la redacció d`un Pla Hidrològic
Insular independent del de la resta de les illes. Aquest pla ha de servir,
per primer cop, com un veritable diagnòstic de la situació i per establir les
prioritats en matèria d’inversió en infraestructures i gestió de l’aigua.
242.
Això també ha d'anar acompanyat d'una transferència de la
responsabilitat i, per tant, de la competència de la gestió, a l'àmbit insular,
on cal assumir la planificació i la gestió dels recursos hídrics. El PSIB ha
entès i incorporat al seu projecte polític aquest plantejament parlant
clarament de la cessió de la planificació i la gestió de l'aigua a l'illa. Ara
des de la FSE hem d’impulsar les passes per assolir aquesta
competència. Ara bé, aquest traspàs haurà de ser correctament
calendaritzat i, segurament, assumit en diverses fases, també s'hauran
de garantir mecanismes de coordinació i participació de totes les
institucions amb competències en la matèria, així com d'aquelles entitats
especialment concernides a l'assumpte com les comunitats de regants.
243.
Cal plantejar, així mateix, uns objectius indiscutibles: recuperar els
aqüífers i eliminar-ne els abocaments, i les passes per aconseguir-ho
comencen per fer propostes concretes i avançar en una gestió de
l’abastiment urbà i de la depuració d’àmbit insular.
244.
Entenent que el procés de traspàs de competències sobre el cicle
integral de l'aigua és un procés llarg i complex, es poden fer avenços
concrets a curt termini que puguin anar creant un nucli de gestió per a la
futura assumpció integral de la competència com és la gestió de l’aigua
en alta, és a dir, la producció d'aigua dessalada a les tres plantes
actualment existents, i la seva injecció a les xarxes municipals de
distribució. Aquest procés simple de cassació d’oferta i demanda amb
tres centres de producció (les tres plantes) i cinc clients (els serveis
municipals d’aigua), a través de l’anell d’interconnexió no ofereix gran
complexitat tècnica ni de gestió, i pot constituir al germen de l'instrument
de gestió insular de l'aigua que indubtablement assumirà la gestió del
cicle integral en un futur.
245.
A l'illa sabem l'aigua dessalada que necessitem, i valorarem la
necessitat d'augmentar algun mòdul més les tres plantes dessalinitzades
actuals, la gestió de les quals ha d'estar a l'àmbit insular. Hem de decidir
també si cal cobrir puntes en algun mes a l'estiu amb aigües subterrànies,
i com fer-ho captant d'alguna massa d'aigües subterrànies que estigui en
millor estat, considerant que els límits geogràfics de les masses no tenen
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res a veure amb els municipals. Qui hauria d'informar sobre la
disponibilitat d'aigua d'abastament urbà seria l'òrgan insular que es
constitueix per gestionar el subministrament en alta.
246.
Assumir les competències en gestió dels recursos hídrics no és un
fi en si mateix, l'objectiu és millorar la situació actual del cicle integral de
l'aigua a Eivissa i aconseguir que el Cicle de l'Aigua es dirigeixi
directament des d'Eivissa amb els objectius següents:
a) Revertir el mal estat i el dèficit d'infraestructures que pateix la nostra
illa.
b) Aconseguir la modernització i ampliació de les plantes dessalinitzades,
com a element clau per permetre la correcta regulació i descans dels
aqüífers, la major part actualment sobreexplotats.
c) Millorar les xarxes municipals per reduir de les pèrdues i millorar la
connexió a sistemes públics de proveïment i depuració de la totalitat
dels sòls urbans.
d) En matèria de depuració, queda un llarg camí per aconseguir que les
infraestructures estiguin al nivell tecnològic imprescindible. Només
amb la millora de la qualitat de depuració i la recollida i la gestió de les
aigües pluvials podrem començar a pensar en la reutilització futura
d'aquestes aigües.
247.
Per aconseguir aquesta millora d'infraestructures no només cal
tenir informació més propera i acurada sobre la veritable situació en què
es troba cadascuna de les instal·lacions actuals i la seva vida útil, sinó
que també cal que es compleixi un compromís que el PSIB ja va deixar
aprovat en la seva darrera ponència política i és garantir que es destina
la totalitat del cànon de sanejament a actuacions de manteniment, gestió
i millora de les infraestructures.
248.
Es necessari aprofitar la plataforma Smart d’Eivissa finançada per
RED.ES i definida pel govern socialista del Consell insular la pasada
legislatura per sensoritzar el cicle complert de l’aigua començant amb la
instal·lació de comptadors intel·ligents als pous de l'illa que permetin
controlar el cabal d'aigua extret.
249.
Independentment d'on resideixi la competència de gestió, les i els
socialistes considerem que cal actuar en diferents caires:
a) Hem de treballar per millorar el rendiment de les xarxes de
subministrament d'aigua, invertint en tecnologia i eliminació de
pèrdues allà on aquestes es produeixin.
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b) És urgent que finalitzi la construcció de la depuradora insular de Sa
Coma, que donarà servei almenys a tres municipis de l'illa, i que es
construeixin totes les canonades que l'han de connectar amb les
xarxes municipals.
c) Cal plantejar-se mecanismes per a la reutilització hídrica i
energètica de l'efluent de la depuradora, aigües amb depuració
terciària no han d'acabar al mar sense passar per un procés de
recuperació energètica.
d) Cal plantejar la construcció d'un sistema de tractament en origen
dels llots de la nova depuradora, amb els components ambiental i
energètic associats.
e) Cal exigir el compliment de compromisos adquirits en els darrers
anys, com és el cas de la retirada de l'emissari submarí de la platja
de Talamanca, construït en fibrociment i que en aquests moments,
encara que fos d'ús, encara descansa al nostre fons marí a una
platja que la UNESCO recomana incorporar a la declaració de
Patrimoni Mundial.
f) Hem de treballar perquè des de les administracions locals es
revisin les ordenances de subministrament i consum d'aigua de
manera que es pugui penalitzar als consumidors pel consum
excessiu, cosa que seria un incentiu per a la implementació de
mesures d’estalvi. Així mateix, les administracions locals haurien
de modificar les ordenances fiscals municipals associades a la
construcció (ICIO) per incorporar bonificacions associades a la
implementació de sistemes de reutilització i estalvi d’aigua.
g) Així mateix, s'afavorirà la instal·lació de sistemes de reutilització
d'aigües grises a les construccions, eximint de tributs municipals la
part proporcional del cost a les llicències d'obra.
250.
En qualsevol cas, tota la millora de la gestió ha d'anar
acompanyada d'una reducció de la demanda d'aigua, el seu ús
responsable mitjançant l'efecte de l'educació i les campanyes de
conscienciació i la redacció de plans de gestió sostenible de l'aigua per
part de tothom els ajuntaments. Estem davant de la generació més
preocupada pel futur del planeta i hem d'aconseguir traslladar aquesta
preocupació a conductes i consums responsables. Això significa no
només actuar davant de la població resident sinó també davant d'aquelles
persones que ens visiten.
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251.

Residus

252.
La gestió dels residus és un problema greu per Eivissa, sobretot
durant els mesos de temporada, on la pressió humana es dispara amb
activitats que tendeixen a generar més residus. L'abús dels envasos d'un
sol ús, i el mateix consum posen al límit les infraestructures de recollida i
reciclatge. El problema no és tan sols de volum, també és dels
abocadors, que són vertaders riscos mediambientals per al territori.
253.
En aquest sentit, la Llei de Residus va tractar de resoldre el
problema amb mesures d'aplicació directa, com la prohibició dels plàstics
d'un sol ús, una de les majors amenaces mediambientals actuals, en un
horitzó temporal raonable. Hem de fer un plantejament similar a nivell
insular, amb les lleis, plans o mesures que ens permetin primer, reduir els
residus.
254.
A l'àmbit ciutadà, hem d'evitar el consum d'aquest tipus d'envasos
amb l'ús d'alternatives reutilitzables, que a la llarga són més econòmiques
una vegada es genera l'hàbit. Com a administracions públiques hem de
donar exemple i fomentar aquesta cultura del canvi d'aquests hàbits, que
poden suposar una millora vital. A més, qui ens visita ha de rebre aquesta
visió de respecte al medi natural en l'illa d'Eivissa.
255.
Part de la solució dependrà de la implantació d'un model
d'economia circular que fomenti el reaprofitament i redefineixi el que
considerem residus. La reutilització i l'abandonament dels productes d'un
sol ús és un punt clau, ja que per aquesta aproximació es generen gran
part d'aquests. La conscienciació ciutadana i empresarial és vital per la
implantació d'aquest model.
256.
Pel que fa als empresaris, han de trobar alternatives imaginatives
a molts dels residus clàssics que es generen, que a més els aportaran
diferenciació. Si evitem els plàstics però els canviem per cartró, només
hem resolt una part del problema, ja que seguim produint residus. En
aquest sentit hem de reconèixer i premiar a aquells negocis que
introdueixin canvis reals en la seva manera de fer feina.
257.
S’ha de facilitar i exigir que les empreses gestionin els seus propis
residus i s’ha d’incrementar la inspecció de residus especials per a evitar
que cap empresa dugui a terme accions irregulars que desemboquin en
una mala o inexistent gestió dels seus residus.
258.
L'economia circular també pot ser una font d'ocupació important.
Els treballs associats a la reutilització i el reciclatge de residus són un
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dels jaciments d'ocupació que convé explorar i donar suport, pel doble
vessant d'interès socioeconòmic i ambiental. Aquestes accions són claus
per estimular el mercat laboral i generar nous llocs de feina en un sector
amb fort creixement dins la Unió Europea.
259.
L'abocador insular ha de funcionar perfectament, i cal prendre les
mesures necessàries perquè segueixi fent-ho en el futur. Però per
facilitar-ho, els i les socialistes també hem de treballar per desenvolupar
programes que estimulin la separació de la fracció orgànica, fent que
aquesta arribi a tots els nuclis de tots els municipis de l'illa.
260.
Tot i que els nens i joves de la nostra illa reben educació ambiental
gràcies a la intensa feina que es fa des dels nostres centres educatius.
Però des de la FSE trobem a faltar campanyes de conscienciació
ciutadana que arribin a cadascun dels ciutadans i també a les empreses,
i que són necessàries per a contribuir de manera efectiva a la reducció
de residus generats, així com a l’optimització dels processos de
reutilització i reciclatge.

261.

L’estructura institucional de l´illa d´Eivissa

262.
Als reptes a què tradicionalment s'enfronta l'illa d'Eivissa,
actualment cal afegir la necessitat de comptar amb institucions que
impulsin, pilotin i gestionin la sortida a la crisi associada a la pandèmia
del COVID-19 on no quedi ningú enrere.
263.
La desastrosa gestió de la crisi dels anys 2008 i 2013 que van fer
els governs conservadors, aplicant receptes d'ortodòxia econòmica i
financera difícilment compatibles amb el manteniment de l'estat del
benestar ens ha de servir com a referència per fer una cosa
completament diferent. En aquesta ocasió la sensibilitat tant al nostre
país com a la unió europea és completament diferent i es constata una
decidida aposta per les polítiques i la inversió pública com a instruments
eficaços per a la sortida de la crisi i que ha permès convertir
l’administració pública en la màquina que ens ha permès superar la crisi
sanitària i engegar la recuperació econòmica i social.
264.
L'enorme quantitat de recursos econòmics que la Unió Europea ha
estat capaç de posar a sobre de la taula i al servei de les necessitats dels
estats membres ens dóna un instrument clau perquè l'Espanya del 2025
no sigui més pobra que l'Espanya del 2019.
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265.
Per això, hem de reclamar a totes les institucions que treballin de
manera coordinada a tots els nivells de l'administració per impulsar
projectes il·lusionants, transformadors, eficaços i eficients que permetin
assolir els objectius marcats per la Unió Europea i expressats pel govern
d'Espanya, impulsant la transició ecològica, la transformació digital,
millorant la cohesió social i territorial i impulsant definitivament la igualtat
de gènere a la nostra societat.
266.
En aquest sentit, els i les socialistes considerem que cal que el
Consell Insular d'Eivissa que lideri una estratègia consensuada amb els
ajuntaments, independentment del seu color polític, i que traslladi a la
nostra illa aquests principis i impulsi projectes en tants àmbits com calgui.
267.
Es requereix imaginació, capacitat transformadora i un intens
treball amb les organitzacions empresarials i sindicals i amb la societat
civil en conjunt per aconseguir una recuperació social i econòmica que
aconsegueixi que la nostra illa sigui millor del que era abans de la
pandèmia.
268.
No és raonable seguir aplicant les mateixes receptes, ja que ens
conduiran als mateixos resultats i seria irresponsable no aprofitar
l'oportunitat per resoldre molts dels problemes que estan enquistats a la
nostra illa i a la nostra societat.
269.
Les i els socialistes d'Eivissa ens posem a la disposició de la
societat des dels governs allà on governem i des de l'oposició on no, per
col·laborar activament a aconseguir aquest objectiu.
270.
En qualsevol cas, molts dels reptes a què ens hem d'enfrontar són
els mateixos que identifiquem en el passat com la manca de policia
nacional, guàrdia civil, personal de l'administració general de l'estat, i
sanitaris, moltes d'aquestes mancances derivades de les dificultats per
accedir a un habitatge; la xarxa deficient d'infraestructures per al benestar
social; els problemes de trànsit, la flota enorme de cotxes de lloguer i el
transport públic deficitari i amb poc prestigi entre la població de l'illa; la
manca d'aigua i la qualitat; la situació actual de l'abocador insular i la
projecció a futur de la seva capacitat i molts altres problemes que tenen
àmbit supramunicipal on només actuacions d'abast insular tenen sentit.
271.
Per aquest motiu les i els socialistes defensem que el Consell
insular ha de ser una administració al servei del conjunt de la ciutadania,
que ofereixi col·laboració i cooperació als ajuntaments, i que coordini i
impulsi les polítiques que només tenen sentit contemplades a l'àmbit
insular. Això que sembla una obvietat moltes vegades no es produeix,
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singularment quan els governs insulars no estan liderats pel partit
socialista.
272.
Per millorar la gestió de la nostra illa i dels nostres municipis, hem
de comptar amb dades veraces, actualitzades i públiques. Per això
reclamem que l'IBESTAT introdueixi a totes les seves sèries
estadístiques una desagregació territorial com a mínim a nivell insular.
Això ens permetrà millor conèixer els nostres sectors productius, la nostra
societat i el medi físic de la nostra illa i, per tant, prendre millors decisions.
273.
És ben cert que per aconseguir aquestes finalitats cal que el
Consell Insular, i en general la nostra illa, compti amb els recursos
necessaris, per la qual cosa les i els socialistes d'Eivissa defensem que
la base del sistema de finançament dels Consells Insulars, i a totes
aquelles línies de pressupost de la CAIB territorialitzades, s'apliqui el
principi d'ordinalitat. El partit socialista de les Illes Balears, PSIB, defensa
el federalisme com a sistema d’organització de l’Estat i en coherència, la
Federació socialista d’Eivissa defensa que l’organització territorial de la
nostra comunitat ha de basar-se en el federalisme intern.
274.
La llei 16/2019 del 8 d'abril confereix i reconeix a la ciutat d'Eivissa
l'estatut de capital de l'illa. Aquest és el reconeixement formal i exprés
d'una situació establerta a la història de la nostra illa. Interessa a les i els
socialistes de l'illa que aquesta llei es desenvolupi en la seva totalitat, pel
que fa als aspectes formals, econòmics i de representació de la nostra
ciutat eLn els àmbits oportuns.
275.
La reforma de l’;Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, Llei
1/2007, de 28 de febrer, que va permetre crear el Consell de Formentera,
va suposar cedir un diputat d’Eivissa en favor de Formentera, i suposà
que Eivissa quedàs en 12 escons i l’illa de Formentera anb un escó, en
tant en quant les illes de Mallorca i Menorca mantenien la seva mateixa
representativitat amb 33 i 13 escons respectivament. //Amb el pas del
temps aquesta pèrdua de representació és més significativa, si tenim en
compte L’augment exponencial de la població a la illa d’Eivisa. Per això,
ara, des d’Eivissa hem de cercar la manera de retornar cap a una
representació més equilibrada pel pes poblacional, polític i econòmic al
PIB i equilibrar el nombre d’escons assignats a L’illa d’Eivissa. //La FSE
es compromet a buscar el consens necessari en el conjunt de les Illes
Balears i de les forces polítiques perquè en el moment que es plantegi la
reforma legislativa corresponent, que afecti a la representació en escons
al Parlament de les Illes Balears, l’;equilibri la representació de l’illa
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d’Eivissa, a fi de que quedi més equilibrada la representació que ostenta
cadascuna de les illes restants que formen la nostra Comunitat Autònoma.

276.

Transparència i Govern obert.

277.
La filosofia del Govern Obert permet assegurar la millora contínua
en transparència pública i dades obertes. Una de les principals premisses
dels socialistes, és la de garantir el compliment dels acords polítics de
govern a les diferents institucions a on participem, per tal de ser un
exemple a seguir, estant a l'avantguarda d'aquestes.
278.
Els programes de govern, s'han de convertir en un document de
fàcil lectura i comprensió, amb programes concrets i indicadors clars, ja
que això permetrà a la ciutadania i agents socials veure d'una forma més
fàcil l'estat de compliment de tots i cadascun dels nostres compromisos.
279.
En aquest sentit, el projecte Smart Island és una de les iniciatives
més important, ja que cerca l'aplicació de la tecnologia i la informació per
poder donar millors serveis públics, prendre millors decisions i oferir la
millor informació en els formats digitals més adequats. Per això, des de
la Federació Socialista d’Eivissa hem de fer una aposta ferma per
impulsar aquest projecte i la implementació de totes les seves fases i
elements.
280.
D'igual manera convé seguir avançant amb l'eficiència,
modernització i digitalització de l'Administració Pública amb totes les vies
que la tecnologia permet. Una d'elles és la tecnologia Blockchain, que
sempre condicionada a la garantia de fiabilitat, transparència i integritat,
poden aportar gran utilitat als serveis telemàtics que les Administracions
Públiques ofereixen al ciutadà a la vegada que n'augmenten la seguretat
i confiança ciutadana envers l'Administració Pública.

281.

Qualitat en l’atenció al ciutadà

282.
Les tecnologies de la informació s’ han d’ emprar per donar un
millor servei a la ciutadania, així com per assegurar l’eficiència i l’eficàcia
en la gestió pública, per fer una administració més ràpida, més àgil, més
propera i més accessible. Tot això implica treballar per aconseguir una
gestió que doni resposta a les necessitats de la ciutadania d’Eivissa i per
coordinar la informació documental entre les administracions públiques
(local, autonòmica i estatal).
EIX 2: SERVEIS A LA CIUTADANIA
+

57

Ponència Política
5è Congrés FSE-PSOE

283.
Tot i que en la legislatura anterior ja es van donar passes
importants en la implantació de l'administració electrònica; ara, cal
desenvolupar aquesta, millorant l'accés i formant, tant a usuaris,
empreses o autònoms que treballen amb l'administració pública, com al
personal al servei de les administracions públiques.
284.
Les i els socialistes sabem que per oferir una millor atenció a la
ciutadania, és vital una reordenació de l'estructura del CIE , impulsant
una unitat de subvencions i ajudes que faciliti l'accés i la tramitació de les
subvencions i ajudes i s’eviten problemes de tramitació que hem viscut
aquest darrer any. Un altre aspecte important és la racionalització de
l'administració, que ha de facilitar la tramitació dels expedients.
285.
Per tenir una excel·lent qualitat en l'atenció a la ciutadania, les
treballadores i treballadors de l'administració insular, que són la cara
visible d'aquesta. Els i les socialistes saber que han de poder fer la seva
feina en les millors condicions laborals els treballadors de l’administració
han de saber que poden accedir a la carrera professional, s'han de
reforçar les plantilles amb la contractació de personal als departaments
que es troben saturats i s'ha de revisar la Relació de Llocs de feina per
tal d'actualitzar els llocs que necessiten més personal i s’han de donar
passes per la consolidació de llocs de feina i la reducció de les taxes
d’interinitat i temporalitat.
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EIX 3: L’ECONOMIA DELS SERVEIS
287.
Els socialistes d’Eivissa hem estat, som i serem al capdavant en
l’impuls dels avanços i del progrés que la nostra illa requereix. Per això
som conscients del paper que jugam en una illa que afronta els reptes de
la sortida de la crisi del COVID-19, de l’emergència climàtica, de la
mobilitat, de l’habitatge, dels serveis públics de qualitat, de la desigualtat
i de totes aquelles circumstàncies socials que determinaran al nostre
poble en les futures generacions.
288.
És necessari reflexionar en clau de futur per a aportar més
resiliència al nostre model socioeconòmic i sobre com reforçar els nostres
teixits productius, el nostre mercat de treball, sobre com reduir els
impactes que generen sobre el nostre medi ambient i sobre com afrontar
el repte demogràfic.
289.
La sostenibilitat consisteix en repartir benestar entre les persones
del present i del futur, moderant el consum a través de nous valors i
canvis estructurals que evitin que els nostres fills visquin pitjor que vivim
nosaltres, ja que som la primera generació que nota els efectes del canvi
climàtic i la darrera que pot fer-hi alguna cosa.
290.
El nostre compromís ens du a seguir obrint camí en la nostra
particular transició ecològica i adaptació al canvi climàtic, que afectarà a
la mobilitat, als models de producció energètica, a la política territorial i
urbanística, a la transformació de la nostra economia. I que ens duu
també a repensar el nostre model turístic i, a obrir la porta a nous sectors
productius entrellaçats amb els tradicionals, a refermar el nostre sector
primari, a la digitalització i la innovació i sempre prioritzant el benestar de
les persones.
291.
Aquests objectius formen part també del Pla de Recuperació i
Transformació “Next Generation” de la Unió Europea, ja en vies
d’adaptació al nostre entorn. Són nombroses les fonts que venen
apuntant la tendència de pèrdua d’eficiència del nostre model econòmic,
que ha anat requerint, any rere any, rebre més nombre de turistes per
produir la mateixa quantitat de PIB. La dependència del sector serveis i
les peculiaritats del mercat de treball que s’hi associa, que pateix
generalment de baixa qualificació, en són també les conseqüències.
292.
En una illa de les dimensions d’Eivissa i amb una economia basada
en el monocultiu turístic i la feblesa que això comporta, el principal repte
de futur és l’equilibri i la conjugació de l’activitat econòmica, del respecte
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al medi ambient i de la garantia dels drets socials de la ciutadania que
redueix la desigualtat.
293.
Els i les socialistes d’Eivissa volem una economia forta, sòlida i
estable. Però la volem forta per a tothom, no una economia que generi
guanyadors i perdedors ni una economia que en favor del benefici
econòmic perjudiqui els actius ambientals d’una illa tan fràgil. La
tendència del model turístic d’Eivissa dels darrers anys, i especialment la
crisi de la COVID-19, han posat de manifest l’augment de la desigualtat
social que es genera a la nostra illa. És per això necessari el
desenvolupament d’una economia més local, més circular, més
equilibrada i especialment més respectuosa social, cultural i
ambientalment.
294.
I per a donar passes en el camí d’una economia més innovadora,
més productiva, amb major valor afegit i que pugui garantir una ocupació
de qualitat i un nivell salarial que cohesioni la societat eivissenca, ens
hem d’ajudar del progrés tecnològic i de les millores en l’eficiència que
aporta la innovació i la digitalització. Aquests processos, juntament amb
el procés de transició energètica, ens brinden a Eivissa un conjunt
d’oportunitats i possibilitats de diversificació de model productiu i de
desenvolupament de sectors alternatius que, sense deixar de banda el
sector turístic i el seu gran poder tractor de l’economia, poden aportar
creixement sostenible i ocupació estable i de qualitat.
295.
Davant l’enorme augment de població de l’illa d’Eivissa, tant fixa
com flotant, és imprescindible garantir el finançament dels serveis públics
i el benestar de generacions presents i futures mitjançant un sistema
tributari que garanteixi una progressivitat fiscal efectiva com a eina de
cohesió social i de reducció de la desigualtat.
296.
Els socialistes d’Eivissa, conscients del paper que jugam en un món
que afronta els reptes de l’emergència climàtica, volem assumir la nostra
responsabilitat i compromís amb l’entorn, amb la societat i amb les futures
generacions i això ens porta a treballar per una illa dinàmica, innovadora,
verda, tecnològica, respectuosa i que garanteixi la qualitat de vida
present i futura.

297.

El turisme com a motor

298.
Actualment vivim a una economia on el turisme és el principal
sector i, en conseqüència, rep la gran part de l’atenció política i mediàtica.
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Aquesta dependència és, en part, una feblesa, ja que depenem del sector
serveis i allunya a part del nostre jovent que s’ha format en estudis de
caràcter tècnic i Eivissa no pot trobar sortida professionals adients. Però
també és un sector on tenim una marca forta, coneguda a tot el món i que
atreu capital i el talent.
299.
A diferència d’altres destinacions turístiques del món, una part
important de les empreses amb negocis a Eivissa tenen la seva seu aquí
o a les Illes Balears. Aquest factor és determinant, ja que aquestes
empreses fan inversions importants utilitzant producte, tecnologia,
assessorament i altres serveis a Eivissa, cosa que fa que una part
addicional del benefici es quedi a l’illa. Aquest consum és una oportunitat,
però encara necessitem que aquests serveis es puguin donar a Eivissa
per empreses eivissenques i professionals eivissencs.
300.
El problema és que aquest procés de creació i consolidació
d’empreses, és un procés llarg. L’administració pública ha de garantir les
condicions necessàries que existeixen les facilitats per fer-ho,
principalment amb la coordinació amb el sector privat i amb polítiques
d’incubació i acceleració. Les polítiques actuals estan molt centrades a
nivell municipal i no cobreixen algunes necessitats bàsiques d’empreses
en creixement i expansió, com l’elevat preu del lloguer de locals en
comparació amb els territoris del nostre entorn. També els professionals
han de tenir accés a una formació inicial i contínua de qualitat que
asseguri una actualització professional permanent. Si volem un sector
turístic punter hem de tenir un cos de professionals formats i preparats
per incorporar les innovacions tecnològiques i de mercat que vagin
sorgint.
301.
Eivissa com a destinació turística, ha demostrat que té capacitat i
condicions per resistir situacions imprevistes com ha estat la Covid-19,
que ha posat de manifest la feblesa de les empreses i la gran
dependència del mercat laboral de l’illa de la indústria turística.
302.
Els i les socialistes ara no podem deixar passar aquest nou
panorama sense afrontar els problemes endèmics d’aquesta indústria i
posar solucions perquè Eivissa no es converteixi en un destí turístic de
segon nivell amb les nefastes conseqüències que això suposaria per
l’economia illenca.
303.
El turista post covid ha canviat la seva manera de viatjar, els
objectius vacacionals d’abans no són els objectius d’ara. Amb això s’ha
posat de manifest durant la passada temporada turística quan la planta
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hotelera si bé tan sols un 60% ha obert les portes, l’ocupació ha estat en
línies generals molt bona i han sorgit nous hàbits turístics que convida a
fer reflexions i apostes de futur.
304.
Està clar que el nou turista fuig de la massificació i que el turista
considerat tradicionalment turista familiar, pot tornar a ser una vegada
més, líder a Eivissa, però ho hem de treballar. Els mercats competidors
també han sofert els mateixos problemes que hem sofert a Eivissa i, per
tant, el seu despertar pot provocar que la nostra oferta turística perdi
competitivitat.
305.
Cal fer un anàlisi acurat dels principals punts més febles que tenim
en aquest moment i que són: manca de categories professionals per
donar resposta a les necessitats d’una nova oferta hotelera i
complementaria de qualitat superior; manca d’habitatge per les persones
que es desplacen durant la temporada turística; un elevat grau
d’intrusisme i pràctiques empresarials destructives i una massificació que
repercuteix en el grau de satisfacció dels turistes visitants i genera
sensació de saturació i malestar entre la ciutadania de l’illa. És aquí on
els i les socialistes hem de fer una tasca important, si volem mantenir el
nostre lideratge als principals mercats turístics emissors, hem de resoldre
aquestes qüestions perjudicials.
306.
Més quantitat no vol dir més qualitat, més recaptació no va lligada
directament a un grau de satisfacció adequat, més pressió damunt el
territori insular serà motiu de saturació de les principals infraestructures i
serveis, els quals estan dimensionats per a una població resident que no
para de créixer. Reconèixer aquest factor de població flotant que genera
la indústria turística estacional i reconèixer el que suposa que el nombre
de turistes que passin a triplicar la població resident és posar fil a l’agulla
per garantir serveis adients, moviments de fluxos de forma programada i
també limitar creixement de certs sectors o en certs moments per poder
adequar la població real a les capacitats de càrrega en cada moment.
307.
Un pas important a donar és la concreció de la capacitat de places
d'aquesta illa en certes activitats Turístiques, com és el cas dels
habitatges turístics vacacionals. És per això que des de la FSE ens
comprometem a donar els passos necessaris perquè dins ellímits
d'aquesta oferta turística d'habitatges turístics vacacionals per així
garantir el seu bon ús.
308.
La formació de personal qualificat i d’especialitats de la indústria
turística ha de ser la nostra gran aposta, aposta que es veurà garantida
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amb la posada en funcionament de la nova escola d’hoteleria d’Eivissa ,
però que també s’ha de veure complementada amb l’oferta d’FP en totes
les famílies més relacionades amb l’oferta laboral lligada directa o
indirectament a la indústria turística.
309.
L'habitatge de protecció oficial en règim de lloguer, ha de ser
l’aposta que doni solució al problema d’habitatge que sofreixen les
famílies de treballadors temporals de l’activitat turística. Si volem serveis
turístics de qualitat hem d’apostar per plantilles laborals estables i
arrelades i hem de facilitar condicions sociolaborals que permetin
consolidar i fidelitzar aquesta mà d’obra temporal imprescindible.
310.
311.
L’actual intrusisme existent a l’illa altera avui dia l’estabilitat de
molts sectors, augmenta la pressió humana damunt l’illa i, sobretot,
comporta pràctiques empresarials no recomanables amb els
consegüents factors negatius que això provoca. Activitats com són les
festes il·legals, el lloguer turístic no reglat, les pràctiques empresarials
abusives, la saturació del nostre litoral per la manca de control de
l’activitat nàutica, serveis complementàries fora de regulació o que
operen sense les corresponents altes d’activitat com són càterings,
empreses de serveis, activitats diverses lligades amb l’oci; seran
objectius prioritaris per regular i estabilitzar la nostra oferta.
312.
I, si volem continuar sent líders als principals mercats emissors,
hem de fer una clara aposta per incrementar la diversificació turística
apostant per nous segments i nínxols de mercat. Els i les socialistes hem
d’incentivar totes les formes de diversificació i ampliació de producte
turístic per aconseguir una major atracció, però també una major qualitat
i una menor dependència de mercats i sectors molt específics. Eivissa té
el potencial per fer-ho, però cal trobar la manera de fer-ho per garantir al
mateix temps una sostenibilitat dels nostres recursos naturals.
313.
A més, hem de pensar que tenim segments de mercat turístics com
és l’esport. La nostra illa té unes característiques ideals per al turisme
esportiu, però unes característiques que també tenen altres destins. Si
realment volem fer una aposta ferma i decidida pel turisme esportiu, cal
anar un pas més enllà.
314.
El suport que des de fa anys dóna el Consell Insular, així com la
resta d'institucions de l'illa, a la gran feina que des de fa molt de temps
vénen realitzant els organitzadors de proves esportives a la nostra illa, no
és suficient. La nostra illa ha d'adaptar-se a les noves demandes del
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mercat, reinventar-se i posicionar-se com una destinació referent al
sector del turisme esportiu a escala nacional i internacional.
315.
Per això és fonamental incrementar la qualitat i quantitat de les
instal·lacions esportives de la nostra illa i condicionar i mantenir els
espais naturals susceptibles per a la pràctica esportiva. Tradicionalment,
hem considerat les inversions en infraestructures esportives com un
recurs propi per a la pràctica de l'esport, però hem de prendre consciència
del fet que aquestes instal·lacions serveixen també d'estímul per atraure
un gran nombre de visitants que vénen a gaudir com a espectadors, a
participar en un esdeveniment esportiu o dur a terme “estatges” esportius.
316.
Una aposta real pel turisme esportiu a l'illa ens permetrà crear més
oportunitats econòmiques, involucrant els agents locals en una oferta que
ha d'integrar la prestació de serveis esportius, l'oferta d'allotjaments, de
restauració, del transport, l'oferta cultural i del patrimoni històric i de la
conservació mediambiental La climatologia que gaudim a l’illa d'Eivissa
s’hauria d’aprofitar, amb la creació de infraestructures adients, per la
pràctica d'esports de la mar, esports que, especialment durant els mesos
d'hivern, a la resta d’Europa són molt més difícils de practicar.
317.
A la nostra illa comptem amb unes condicions idònies per a la
realització d'entrenaments esportius durant tot l'any, perfectes perquè a
l'hivern molts equips i esportistes professionals i amateurs es decideixin
a triar la nostra illa per entrenar sense els inconvenients del fred. Per tant,
apostar per un centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) ens permetria
acollir cada any milers d'esportistes i tècnics internacionals procedents
d'una infinitat de països, que podrien utilitzar aquestes instal·lacions per
dur a terme la preparació i, alhora, ajudaríem a millorar les condicions de
treball, la formació i el rendiment dels equips i els esportistes locals.
318.
El mar és un gran potencial com a recurs turístic, però no el podem
seguir saturant amb increment d’activitats turístiques i, per tant,
regularitzar i normalitzar aquest producte serà una prioritat. El paisatge i
el món rural és també un atractiu i valor important, però s’ha de treballar
en una doble vessant: incentivar la recuperació de l’activitat agrícola i
ramadera per garantir el manteniment i els atractius del nostre espai rural,
i a la vegada controlar l’expansió de l’activitat turística en sòl rústic. El
nostre patrimoni és únic i amb ell podem també atraure visitants, però
vetllar per la seva plena conservació ha de ser també prioritari.
319.
Les i els socialistes reconeixem que el turisme és el motor de la
nostra economia insular, però també reconeixem el problemes que
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comporta per a l’illa. No podem permetre que aquesta principal font de
riquesa es converteixi a la vegada amb l’enemic del resident, el
depredador del nostre medi natural i el destructor de l’encant insular. És
per això que el nostre compromís està lligat a anar cap a un model turístic
sostenible amb un territori insular com es Eivissa i a on alguns recursos
naturals com poden ser l’aigua, el litoral… necessiten cada vegada més
protecció.

320.

El Paisatge com a eina.

321.

Si la nostra principal activitat econòmica és el turisme, és gràcies
viure un medi i un paisatge excel·lent, un entorn que ens converteix en
un lloc atractiu per a visitants, el qual s’ha anat construint des de fa segles
a partir d’un medi natural s’ha anat desenvolupant i consolidant com a un
paisatge rural. Per això els i les socialistes hem de treballar per impulsar
actuacions en el medi rural que impliquin tant una activitat econòmica
agropecuària permanent, que sigui rentable, i que permeti als
treballadors i treballadores agràries el manteniment d’unes condicions
de vida dignes i atractives per a tothom, hem d’evitar l’abandonament de
l’activitat agrària.

322.
El nostre paisatge ha de passar la principal eina de manteniment
de l’activitat econòmica i d’identitat pròpia i diferenciada de la resta d’illes
i de principals competidors turístics. Per tant, hem de treballar per tenir la
nostra principal eina en una situació òptima , avançar en el manteniment
i evitar la seva degradació o pèrdua i hem d’afavorir l’impuls de projectes
de regeneració paisatgística des de les pràctiques agràries, que alien
agricultura i paisatge per a la restauració de territoris.
323.
Aquest plantejament fa que els i les socialistes posem en un lloc
principal la necessitat de treballar en diferents direccions per afavorir el
manteniment d’aquest paisatge, conformat per un entorn agrari, un
hàbitat específic rural i una activitat de caràcter agropecuari que no
podem perdre, per la qual cosa s’ha de posar el focus en el manteniment
de tots els entorns:
324.
a) Mesures de protecció mediambiental i paisatgístiques: no ens
podem permetre perdre valuosos entorns naturals per la qual cosa hem
d’avançar en la implantació de mesures de protecció mediambiental als
espais naturals, d’establir zones de protecció paisatgística i implementar
actuacions de manteniment de boscos i altres espais naturals les com
poden ser les feixes, evitant qualsevol intent de degradació, antropització
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o eliminació d’aquestes àrees, però sense oblidar que hem de recolzar i
ajudar específicament als propietàris d’aquestes àrees per a que puguin
fer-hi actuacions de neteja i conservació. Si volem tenim àrees
mediambientalment protegides hem de facilitar les actuacions de
conservació i hem d’apostar per la implicació dels propietaris.
d) Mesures de manteniment del paisatge: el paisatge rural, és el nostre

paisatge, forma part de la nostra cultura, de la nostra idiosincràsia i de
la nostra identitat, si no fem una aposta ferma pel seu manteniment en
condicions òptimes només aconseguirem tenir un paisatge humanitzat
degradat que no serà mai natural i que perdrà el seu atractiu i la seva
singularitat.
325.
Hem de posar una especial atenció en projectes que treballen en
la restauració del paisatge a través del sector agrari, bé a través del
foment de pràctiques agrícoles en la zona productiva de les finques o a
través d’incentius i la promoció per al manteniment de les estructures com
camins, parets de pedra, casaments, sínies, pous, molins, etc. I amb
actuacions i ajuts per al soterrament d'esteses aèries de telefonia o xarxa
elèctrica a les zones rurals. Aquests elements etnogràfics donen
singularitat al nostre entorn, però que també ajuden a mantenir un
paisatge humà un paisatge “eivissenc” únic i imprescindible per a mantenir
una activitat econòmica principal, la turística. Per tant, engegar unes
accions per afavorir, des de les administracions, el manteniment de tots
aquests elements , facilita el manteniment d’un paisatge i un entorn en
òptimes condicions i evitar la seva degradació. Si posem en valor les
produccions
agroramaderes
locals
de
manera
que,
tant
mediambientalment com econòmicament, siguin sostenibles i, alhora,
rendibles per a qui els produeixi, fomentarem el desenvolupament d’un
model territorial rústic basat en l’activitat agrària i no en la residencial.
326.
Per això els i les socialistes hem de treballar per impulsar
actuacions en el medi rural que impliquin tant una activitat econòmica
agropecuària permanent, que sigui rendible, i que permeti als treballadors
i treballadores agràries el manteniment d’unes condicions de vida dignes
i atractives per a tothom, hem d’evitar l’abandonament de l’activitat
agrària, per tant hem d’afavorir l’impuls de projectes de regeneració
paisatgística des de les pràctiques agràries, que alien agricultura i
paisatge per a la restauració de territoris. Creiem que el sòl rústic es
protegeix quan es treballa. D'aquesta manera, donarem suport als qui
decideixin protegir el nostre terreny cultivant-lo, fent-lo productiu,
desenvolupant l'agricultura i la ramaderia.
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327.
No només hem de posar esment en l’impuls de projectes per
consolidar el producte eivissenc, pitiús, de qualitat i amb un segell
d’identificació pròpia i distintiva, sinó també promocionar els avantatges
nutricionals del consum de productes locals i ecològics /biològics, així
com el consum de productes ‘quilòmetre zero’, destacant els seus valors
com a base fonamental d'una dieta saludable alhora que s’avança en
sostenibilitat així com les possibilitats gastronòmiques que es donen
associant-les a un producte turístic específic i diferenciat de la resta de
les Illes Balears.
328.
Partint d’aquest impuls del producte primari i local hem d’avançar
en implementació de la circularitat alimentària a l’illa d’Eivissa com a eina
de recuperació agrària, però també com a motor de sostenibilitat
ambiental i natural que permet incorporar a tots els sectors econòmics.
Una economia turística circular ens facilitaria un desenvolupament
agropecuari que ajudaria al manteniment d’un paisatge imprescindible
per la nostra activitat turística.
329.
Igualment resulta imprescindible fomentar l’economia social al
sector primari per aconseguir els objectius de desenvolupament
sostenible i contribuir a la consecució de l’Agenda 2030.
Fomentant empreses transparents i participatives com les de l'economia
social que generen ocupació de qualitat, promouen una millor distribució
de la riquesa, treballen per la igualtat d'oportunitats per a totes les
persones, faciliten la incorporació de la dona i els joves com a motor del
sector i per consolidar el seu futur mitjançant solucions innovadores per
a una transició energètica i un consum responsable, però que incorpori
la tecnologia com a eina de desenvolupament i transformació agrària. A
més, aquests projectes també permeten incorporar iniciatives de
cooperació dirigides a crear ocupació i generar un creixement econòmic
inclusiu a escala local.
330.
Fomentar al sector primari com eines d’inserció i d’igualtat: les
cooperatives, les mutualitats, les fundacions i les associacions que
duguin a terme activitat econòmica dins el sector, les societats laborals,
les empreses d'inserció, els centres especials d'ocupació, les confraries
de pescadors i les societats agràries de transformació.
331.
Els socialistes som conscients que, en l’actualitat, viure de l’activitat
agrària resulta molt complexa si no es tenen altres tipus d’incentius i
complements que facin més rendible i més atractiva aquests tipus de
professions, ser pagesa o pagès, viure de la ramaderia, no assegura
unes condicions i uns nivells de vida dignes. Per això hem d’introduir
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incentius al manteniment d’aquestes activitats principals mitjançant
l’impuls i la promoció d’altres activitats complementàries com el
desenvolupament d’iniciatives d’indústries de primera transformació
agroalimentària que permeten, augmentar el valor de la producció i
augmentar substancialment el rendiment d’aquesta activitat.
332.
A més, volem impulsar altres “inputs”, com són l’acolliment de
nòmades digitals dins del món agrari eivissenc que permetrien, per una
banda, facilitar uns majors ingressos, diversificar l’economia agrària amb
la introducció del món tecnològic i, per altra, canviar la imatge de
turistificació i massificació del camp eivissenc com a única sortida.
333.
És necessari un impuls del sector primari que contribueixi a sostenir
les rendes locals a la vegada que garanteixi la cura dels nostres camps i
de la nostra costa, cosa que a la vegada repercuteix positivament sobre
la vessant econòmica, social i ambiental de l’Illa d’Eivissa. Durant molts
anys en aquesta terra s’ha prioritzat el creixement econòmic per davant
de la conservació del territori, i davant la pressió territorial actual, es
demostra necessari mantenir i aprofundir en les polítiques públiques per
a aconseguir aquest desenvolupament equilibrat que no comprometi la
viabilitat i el futur de les properes generacions. Cal que la societat
Eivissenca uneixi forces i es comprometi en un pacte en favor del medi
ambient i de les generacions futures.

334.

La mar i els recursos pesquers

335.
El mar que ens envolta és un dels actius més valuosos que tenim
a l’illa d’Eivissa en termes ambientals, històrics, paisatgístics, culturals i
turístics. És un actiu turístic generador de riquesa, és un actiu social,
cultural i especialment ambiental que hem de protegir com a llegat per a
les generacions futures. Hem de seguir mantenint un equilibri entre la
cultura, el medi ambient i el desenvolupament de la nostra societat i la
seva activitat econòmica, limitant i controlant qualsevol aspecte que afecti
aquest equilibri. Hem de protegir els usos públics del litoral, mantenir la
nostra cultura, història i tradició en la protecció de les casetes avarador
que en el passat i en el present juguen una funció relacionada amb el
litoral, però hem de treballar en la limitació de nous usos privatius a la
nostra costa.
336.
A la nostra illa disposem d’una situació molt favorable per al
desenvolupament de l’economia blava, considerant el mar com a un
motor de creixement i innovació per al desenvolupament econòmic
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sostenible i rentable, sempre condicionat al compliment indispensable
dels majors estàndards de respecte a tota la flora, fauna i entorn natural
que componen el nostre litoral.
337.
El sector pesquer d’Eivissa, tot i ser una flota tradicional i
sostenible, en l’actualitat enfronta moments de dificultat. És per això que
els i les socialistes reforcem el nostre compromís amb el sector pesquer
per a contribuir al seu sosteniment, a la millora de la seva estabilitat
econòmica, seguretat, condicions de feina, conciliació familiar i seguretat,
que a la vegada, han de contribuir a la millora del relleu generacional i fer
que els joves es puguin sentir atrets per una feina mil·lenària a les nostres
illes. A més d’això, els socialistes d’Eivissa ens comprometem a treballar
també en favor de la millora de la formació nàutica i pesquera.
338.
És així mateix imprescindible que s’impulsi la demanda local de
peix de proximitat i de qualitat, donades les evidents dificultats
d’exportació que patim els territoris insulars.
339.
A Eivissa no tenim sobreexplotació pesquera i és per tant
imprescindible impulsem el reconeixement diferenciat de la nostra pesca
tradicional i sostenible davant del desplegament dels reglaments
europeus que lluiten contra la sobreexplotació pesquera, de manera que
les reduccions a l’esforç pesquer i els majors controls operatius sobre la
flota es puguin aplicar d’una manera flexibilitzada.
340.
És així mateix imprescindible aconseguir un equilibri i una
coexistència entre el sector pesquer professional i el recreatiu, lluitant
contra els excessos que es puguin produir de manera puntual per part
d’uns i altres, tant de flotes locals com de flotes procedents d’altres
comunitats autònomes amb qui compartim mar Mediterrani. En aquest
sentit, és necessari treballar en favor d’una major dotació d’inspectors a
les aigües de la nostra illa i en el nostre litoral i és necessari enfortir els
Plans de Gestió de la pesca sostenible de manera consensuada i
coordinada entre totes les administracions públiques.

341.

Altres activitats de caràcter tractor.

342.

Progrés i diversificació econòmica lligats a la tecnologia.

343.
La crisi del COVID-19 ens ha mostrat la feblesa que implica la
dependència del monocultiu turístic i ens ha empès indubtablement cap
a la consciència de la necessitat de diversificació del nostre model
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econòmic. Una economia no es transforma de manera ràpida i per tant
no podem exigir canvis immediats, però sí que hem d’impulsar les bases
que a llarg termini ens hi facin avançar i en aquest sentit l’arribada de
Fons Europeus Next Generation ha de servir per a l’assentament de les
bases per a aquesta transformació de model econòmic en clau
innovadora, verda i digital.
344.
A més, els socialistes d’Eivissa consideram que el model de
desenvolupament turístic actual de l’illa d’Eivissa té un ampli marge de
millora en els efectes que genera sobre el model social i ambiental de la
nostra illa. Sempre hem treballat i ho continuarem fent per aconseguir un
turisme d’impacte positiu sobre la nostra gent i sobre el nostre entorn
natural.
345.
A Eivissa tenim un sistema productiu dinàmic, especialitzat i
competitiu, però que sense perdre els seus avantatges necessita cert
equilibri i certa compensació entre distints sectors econòmics. Per a això
a la nostra comunitat hem d’identificar i impulsar les bases existents en
alguns sectors emergents, i identificar-ne de nous, aquells sectors més
dinàmics, més rellevants i sobretot aquells que més aporten en positiu al
model social i ambiental que volem per al futur de la nostra comunitat i
impulsar el seu desenvolupament.
346.
És per això que des del partit socialista d’Eivissa ens comprometem
amb la posada en marxa d’iniciatives transformadores del model
econòmic d’Eivissa, tant des de la millora dins del sector turístic com des
de el desenvolupament de sectors alternatius al turisme. En una illa
eminentment terciaritzada, amb el repte de l’augment poblacional i amb
l’elevat dinamisme internacional amb què comptem, pensam que es
genera un context molt adient per al desenvolupament d’iniciatives de
caire innovador i tecnològic, que al consolidar-se dins el nostre model ens
han d’aportar un major grau de valor afegit, major productivitat, ocupació
estable, salaris de qualitat i possibilitats de futur professional per als
nostres joves qualificats.
347.
En la via de consecució d’aquests objectius, hi jugaran un paper
fonamental els espais de desenvolupament tecnològic i innovador que
des de les administracions públiques s’impulsin, tal com el Centre Bit
d’Eivissa que es troba en vies d’iniciar la seva activitat després d’anys de
ser un compromís pendent de les administracions amb la nostra illa; i tal
com és també la valuosa labor que porta a terme el Districte 07800
d’Eivissa, el qual compta amb una activitat important i una afluència
continua i consolidada de projectes.
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348.
Eivissa pot ser pionera en algunes tecnologies emergents , com
poden ser els “Metaversos”, amb la creació d'un món virtual. La nostra illa
ha de continuar sent un referent innovador i contemporani amb les
tendències mundials i hem d'utilitzar la nostra imatge a nivell mundial i la
nostra experiència en el disseny i la creació de mons 3D per a posicionarmos com a referents dins dels mons virtuals, dels videojocs i altres caires
de l'oci digital.

349.
A la vegada, la tendència econòmica ens porta cap al
desenvolupament del sector de l’energia renovable i la transició
energètica en clau verda, la qual pot jugar un paper fonamental en
l’economia d’Eivissa dels propers anys. La nostra illa, per condicions
territorials no permet un desenvolupament significatiu de camps
fotovoltaics ni eòlics, per tant, tenim un ampli marge d’actuació en
sistemes d’autoconsum energètic fotovoltaic tant en usos residencials,
hotelers i en equipaments públics.
350.
Per això els i les socialistes d’Eivissa ens comprometem a l’impuls
dels espais de creació i cooperació empresarial de base tecnològica,
digital, d’energia verda, "startups", audiovisual i a l’impuls dels serveis per
al desenvolupament de projectes d’autoocupació i emprenedoria, i a ferho no només pels seus estadis de creació, sinó també pels estadis de
consolidació i creixement.

351.

Les manufactures de marca pròpia

352.
L’economia eivissenca passà d’estar basada en el sector primari a
un procés ràpid de terciarització amb l’arribada del turisme com activitat
principal. Això, conjuntament amb la va fer que el caràcter insular limita
la capacitat d’obtenir matèries primeres i ens limita la competitivitat en
preus. Ha fet que tinguem un sector industrial manufacturer escàs i
centrat en productes de primera transformació.
353.
Sal, oli, vi, mel i altres productes derivats de l’activitat agrària com
són la producció de formatges i derivats de la garrova, etc. estan agafant
empenta dins de l’economia eivissenca. Lligar el paisatge, el lloc,
l’empremta del producte local, del producte eivissenc,
de les
manufactures “fetes a Eivissa” com a segell de qualitat, permet
augmentar el seu valor i, permet, a més, utilitzar els visitants com a
instrument d’internacionalització del producte, cosa que permet competir
millor i augmentar les rendes derivades d’aquesta activitat.
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354.
Els i les socialistes, com a defensors de la sostenibilitat, no podem
més que posar especial esforç en fer de la producció illenca, un símbol
de qualitat, de diferenciació i d’exclusivitat, per poder arribar a consolidar
el sector de transformació agrària en un sector productiu fort i rendible.
355.
A més, la tradició etnogràfica eivissenca ens ha permès
desenvolupar un sector d’artesania tradicional i local específic que, s’ha
vist complementat per tota aquella producció artesana actual, la qual
amb la incorporació del disseny, de la creativitat, de la qualitat, ha fet que
tinguem unes industries artesanes que hem de reforçar i seguir
potenciant amb decisió pel seu efecte tractor de tota una sèrie d’activitats
complementàries.
356.
Els socialistes som conscients que la producció industrial illenca és
reduïda i no té capacitat per fer una producció massiva, però sí que
podem potenciar-la lligada a la imatge mundial d’Eivissa i lligada al
concepte de qualitat i, perquè no, exclusivitat. Hem d’aprofitar sectors
posicionats arreu del mon com són el de la moda, la joieria o la llata, per
poder donar un impuls de modernitat i de quaternarització a la nostra
economia. Un impuls basat en l’augment del valor dels productes a partir
del capital humà: disseny, qualitat, manufactura, tradició ho hem
d’impulsar com a part de la sostenibilitat sense oblidar la seva capacitat
d’impuls d’una economia més sostenible, respectuosa amb el paisatge i
el medi ambient i que integra la diversitat i el cosmopolitisme cultural.
357.
Hem d’aprofitar l’impuls que ens pot arribar amb els fons europeus
i potenciar projectes de modernització i diversificació basats en la
potenciació, modernització, tecnificació i digitalització dels sectors
manufacturers tradicionals per poder arribar a fer-los més sostenibles
econòmicament i més sostenibles mediambientalment.

358.

Els serveis a les principals activitats econòmiques

359.
Tenir una economia sòlida significa tenir una economia diversa,
diversificada i complementada. Això vol dir que si tenim uns sector
productius importants , també hem de tenir tot un sector basat en serveis
a aquests i dedicat a satisfer totes aquelles necessitats que se’n puguin
derivar. Un sector turístic fort i divers necessita de subministraments,
serveis de manteniment, empreses de construcció, serveis de transport
turístic, empreses de promoció, etc.
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360.
Els socialistes som conscients que tota la nostra econòmica gira al
voltant del sector turístic però el que va rodar aquest aspecte de la nostra
economia són tot una sèrie d’autònoms i petites i mitjanes empreses amb
les que es permet oferir un servei turístic. Per tant, fer d’aquesta
economia dels serveis una economia de qualitat, que afegeixi valor als
nostres productes, que es basi en una mà d’obra qualificada i que utilitzi
el nostre millor recurs: el capital humà, és imprescindible per garantir la
sostenibilitat del sistema econòmic ,però també la sostenibilitat social de
l’illa d’Eivissa.
361.
Els socialistes som conscients que no podem dependre de
professionals d’altres indrets per assegurar determinats serveis, no
podem tenir una dependència externa dels serveis que necessitem per
poder fer funcionar els establiments hotelers, els parc mòbil, les
embarcacions, etc. Per tot això, els socialistes hem apostat per impulsar
un sistema de formació professional divers, de qualitat i adequat a les
necessitats de l’economia local per poder així disposar d’un capital humà
qualificat i disposat a oferir serveis als serveis . Diversificar és ampliar la
nostra oferta econòmica, diversificar és complementar les activitats,
diversificar és millorar les possibilitats d’avançar i progressar amb altres
camps econòmics.
362.
Serveis de publicitat, disseny, màrqueting, etc són fonamentals per
poder consolidar la nostra economia. Els i les socialistes som conscients
que si volen viure en una economia terciaritzada, necessitem serveis de
caràcter quaternari o quinari per poder-la enriquir i complementar i no
podem dependre de l’exterior. Hem de ser capaços d’impulsar i
promocionar activitats relacionades amb els serveis al sector servei com
a palanca de progrés i com a suport de l’activitat principal.
363.
A més, les i els socialistes som conscients que la població resident
també necessita serveis per viure, també necessita que se’ls atengui,
també necessita que en determinats moments, disposar de serveis que
facilitin bé la conciliació de la vida laboral i familiar, bé l’atenció
individualitzada. Per això, els socialistes hem avançar en el
desenvolupament de un sector econòmic important, que assegura la
sostenibilitat social i facilita una diversificació imprescindible: l’economia
de les cures. Hem de fer d’aquest sector un sector econòmic fort, de
qualitat i que ofereixi allò que necessitem per assegurar una vida digna i
justa. A més, aquesta economia l’hem d’impulsar des dels diferents
Ajuntaments perquè hem de fer dels nostres pobles i ciutats, , espais que
permetin gaudir d’aquestes cures .
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364.
La crisis sanitària de la COVID ens ha posat damunt de la taula la
necessitat de tenir uns sistema fort d’atenció a les persones per donar
resposta a les seves necessitats, els moments de dependència, les
situacions de necessitat d’ajuda , de cura, etc. Per això , hem d’aprofitar
tots els mecanismes de resiliència que s’han anat engegant per fer
d’aquesta necessitat una oportunitat de progrés i de recuperació.
Aprofitar els fons europeus per impulsar projectes de formació de
professionals, de creació d’infraestructures necessàries, de modificació
d’espais ha de ser una de les sortides de la crisis que els socialistes hem
de veure com una de les millors oportunitats.

365.

L’oci com a indústria.

366.
Als darrers anys s’ha anat associant la marca Eivissa a una imatge
lligada al lleure, a l’oci i a la música, el clubbing ha estat un element
determinant en l’ascens i la consolidació d’Eivissa com un lloc de
reconegut prestigi mundial i que ens ha permès canviar el producte
turístic incardinant l’oferta complementària com a part de la cadena de
valor turística.
367.
Ara bé, també som conscients que aquesta associació ha estat, en
determinats moments, negativa i ha generat corrents d’opinió contràries
per generar sensació de col·lapse, de saturació i de dependència
extrema. Per això des de fa un temps els i les socialistes hem treballat
per canviar el model de turisme d’oci, lluitant de forma contundent contra
el turisme d’excessos lligat a l’oci i contra la imatge negativa que aporta
aquest tipus de turisme.
368.
No obstant això, també s’ha de dir que el concepte oci, turisme oci,
és molt més ample i no es pot quedar sols amb el concepte oci-discoteca.
Eivissa reuneix condicions per disposar d’una oferta d’oci líder
mundialment però que no és vegi sols lligada a l’oci nocturn. La
gastronomia pot ser també oci, la pràctica esportiva és part de l’oci, gaudir
de l’oferta de música en tota les seves variants és oci, gaudir de l’oferta
cultural, és també oci.
369.
És per això que els i les socialistes fem una aposta clara per l’oci
però amb totes les seves variants i no volem que Eivissa estigui
encasellada dins un target de turisme d’oci nocturn i d’excessos.
Polítiques encaminades a promoure, potenciar i promocionar aquesta
varietat en l’oferta d’oci, serà el nostre principal objectiu amb la finalitat
de recuperar aquest lideratge mundial de destinació d’oci, però deslligat
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totalment del turisme d’oci de masses, del turisme d’oci d’excessos i del
turisme d’extrems.
370.

A més, amb la crisis sanitària de la Covid-19 s’ha vist que:

371.
L’oci és una indústria important i necessària per complementar
l’economia insular i, per tant, cal facilitar el seu desenvolupament
incorporant totes les variables necessàries perquè resulti sostenible,
faciliti la desestacionalització i es pugui convertir en un complement a
l’activitat turística, però a la vegada una indústria tractora de tot un
segment econòmic que té associat.
372.
L’oci i el turisme de discoteques no és determinant en l’activitat
turística sinó que ha estat complementari. Per tant, no hem de posar-lo en
el centre de la cadena de valor. A més, al igual que la resta d'activitats se li
ha li hem d’exigir l’estricte compliment de totes les normatives i ordenances
urbanístiques, mediambientals, d’aforaments, de remors, impacte
paisatgístic i un escrupolós respecte a la legislació vigent .

373.
Les limitacions imposades per la pandèmia han reduït de forma
substancial el turisme d’excessos, ja bé sigui per què s’ha limitat l’activitat
hostalera, bé per la limitació d’horaris o aforaments, bé per la imposició
de limitacions a la mobilitat de persones tant des dels països emissors
com per l’entrada a l’illa.
374.
Ara tenim per endavant un gran repte, repte que des del partit
socialista no volem eludir, però que hem d'enfrontar amb decisió: seguir
pel camí de la reducció del turisme d’excessos associat a gateres i
consum de drogues. Però també hem de fer de l’oci una indústria
complementària, reconèixer la seva potència tractora i la seva possibilitat
de diversificar el producte turístic, de complementar altres activitats, de
generar beneficis als eivissencs i eivissenques. Així i tot, hem de ser
contundents per evitar que aquesta indústria no generi grans impactes
sobre el medi, els recursos i la capacitat de càrrega, que els establiments
d’oci siguin conscients de la seva responsabilitat social i adeqüin els seus
productes, la seva oferta a un model de sostenibilitat econòmica, social,
mediambiental i cultural.

375.

Eivissa, un ecosistema cultural i creatiu.

376.
Com no pot ser d’altra manera els i les socialistes hem d’apostar
per la Cultura i les indústries culturals. Ja des del 2016, des d’Europa,
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s’insta a apostar i a fer una política coherent per a les Indústries Culturals
i Creatives. Una exemple seria la candidatura a capital europea de la
cultura de la ciutat d’Eivissa per l’any 2031.
377.
Hem de tenir present la importància de l’economia cultural i
creativa, el valor social que suposa la Cultura, però també el valor
econòmic que comporta al ser un nínxol important d’ocupació autònoma
i pel seu paper instrumental en processos de regeneració i innovació,
entre d’altres. La cultura, l’art i la creativitat representen avui dia el
vertader element distintiu d’Europa en el món i un element diferenciador
de la realitat de les Illes Balears. No sols per la seva projecció de caire
mundial, sinó també per facilitar l’acreció cultural davant el creixement
ràpid de la població.
378.
A les Illes Balears, a Eivissa, l’ocupació generada per l’activitat
cultural és superior a la mitjana del país, representant el 4,2% del total de
l’ocupació. A Eivissa són moltes les activitats que es desenvolupen i a les
que s’ha de donar més visibilitat, suport i transcendència: arts visuals,
artesania tradicional, arts escèniques, disseny, música, edició i món del
llibre, indústria audiovisual i multimèdia, patrimoni, serveis avançats...
379.
La cultura i les indústries culturals i audiovisuals han de servir, a
més d’ajudar a la diversificació a facilitar el reposicionament. Repensar
Eivissa al voltant de la producció cultural, audiovisual i creativa ha de
servir per regenerar el model turístic:
a) Com a connector de més de 30 activitats dins l’illa, que en ser tractades
conjuntament sota el paraigües d’indústries culturals i creatives,
incrementaran la seva notorietat dins el model econòmic de l’illa.
b) Com a element facilitador de l’ajustament i revitalització i reforçament del
model turístic. Diversificar el producte turístic a partir d’una producció
cultural, musical, audiovisual, cinematogràfica, facilita reconduir la imatge
de turisme d’excessos, turisme de masses, saturació, etc que ens pot
resultar altament perjudicial.
c) Per a repensar i reforçar la identitat insular i generar un major sentiment
de pertinença dels eivissencs i de les eivissenques cap al respecte i
també com a instrument de millora de la cohesió social, en una illa que
s’ha configurat per distintes capes de migració que de certa manera
conviuen de forma paral·lela, posar empeny en l’impuls de la creació
cultural, permet generar una més fàcil acreció i una major cohesió.
380.
Ara, tenim l’oportunitat de poder avançar en la consolidació d’un
sector econòmic, el cultural com a part de la diversificació necessària i per
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això, hem d’aprofitar l’impuls que ens arribi des de les institucions
europees per consolidar un sector de producció audiovisual i
cinematogràfica que ho faciliti. Però com ja hem dit, els i les socialistes
apostem pel capital humà, apostem per la formació, per la qualificació
professional i, per tant, per impulsar aquest sector s’ha de fer un esforç
important en la implantació d’estudis formatius i professionals relacionats
en aquest tipus d’indústries, així com també és imprescindible impulsar
noves infraestructures culturals i millorar les existents, per poder
diversificar l'oferta cultural a tota l'illa d'Eivissa. Especialment en aquells
municipis, com pot ser Sant Antoni, que no disposin d'espais adients per
a desenvolupar aquesta oferta amb la qualitat necessària i en concordaná
a la seva població.

381.
Una fiscalitat progressiva com a escut contra la
desigualtat social.
382.

La crisi econòmica derivada del COVID-19 ha impactat la nostra
societat de manera regressiva i lamentablement el seu efecte ha estat
major per les famílies humils i les classes treballadores. Per això ha estat
tant necessari el desplegament d’una xarxa de suport que no hagi deixat
ningú endarrere, tal com han fet especialment els governs progressistes.

383.
Davant els riscos de l’augment de la desigualtat social, en una illa
a on fa massa temps que hi cohabiten els majors luxes i amb les formes
de vida més precàries i humils, els socialistes apostam per una fiscalitat
progressiva que a través de blindar el finançament dels serveis públics
fonamentals per a tothom amb la major contribució per les capes que més
tenen, treballam per la justícia i la cohesió social. Una fiscalitat
progressiva és la primera punta de llança en la lluita contra la creixent
desigualtat. Per això no hem de caure en el parany d’una menor tributació
en favor de cap recuperació econòmica ni social. Perquè els socialistes
no volem una economia que generi guanyadors i perdedors ni que generi
rics i pobres. Volem una economia forta, que aporti progrés i igualtat
d’oportunitats per a tothom en el camí cap a la cohesió social. Només així
podrem garantir que el futur dels fills sigui sempre millor que el dels pares.
384.
Amb els darrers esdeveniments sanitaris i econòmics a escala
mundial s’ha demostrat encara més evident que mai la importància d’un
sistema públic sòlid i que sigui capaç de proveir els serveis fonamentals
bàsics que impulsin una societat equitativa i que no deixi a ningú
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endarrerit. Perquè baixar impostos als qui més tenen és privar de serveis
als qui més els necessiten.
385.
S’han mostrat, per tant, més evidents que mai les indispensables
polítiques de progrés que estem impulsant els socialistes d’aquestes illes
per a fer de la nostra terra una comunitat més justa, més equitativa, més
sostenible i capaç de finançar de manera suficient els serveis públics
fonamentals.
386.
És per això que els i les socialistes d’Eivissa apostam per
aprofundir en un model fiscal progressiu, augmentar els recursos de lluita
contra el frau fiscal i reforçar els mecanismes que vinculen la tributació
efectiva amb els permisos d’activitats econòmiques que es desenvolupen
a la nostra illa. Tot això ha de conduir a millorar la suficiència financera
del sector públic, millorar la justícia fiscal sense augmentar la càrrega
fiscal de les classes baixes i les famílies més humils.
387.
I en la línia de la sostenibilitat ambiental que hem de desplegar com
un element transversal en la nostra economia i societat, hem de ser
conscients de que no es pot protegir el medi ambient sense costos i no
hi haurà transició ecològica sense una fiscalitat verda que la incentivi. Ni
tampoc és just que internalitzem sobre el medi ambient de tots els efectes
perjudicials generats per uns pocs individus i empreses.
388.
Per tant, és important establir mesures que redueixin els impactes
negatius sobre el medi ambient com són els gravàmens sobre les
externalitats negatives, així com mesures que augmentin i consolidin les
pràctiques eficients i respectuoses, com les bonificacions sobre
descarbonitzacions, sobre millores en eficiència energètica i autoconsum
en les edificacions o sobre la mobilitat elèctrica. Els i les socialistes
creiem que s’ha d’avançar i aprofundir en la fiscalitat verda i s’ha de fer
amb consciència i respecte cap a la insularitat i les particularitats de la
nostra illa.
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EIX 4. UN PARTIT AL SERVEI DE LA CIUTADANIA
390.

Hi hem estat, hi som, hi serem

391.
El Partit Socialista a Eivissa s’ha mostrat sempre com un partit
obert, generós i al servei de la ciutadania. Això és el que ens ha mogut i
ens ha de seguir movent: estar a prop de la gent, especialment en
moments difícils com ara desprès de la pandèmia viscuda.
392.
Després d’aquesta etapa, el model de partit i d’organització oberta
és més necessari que mai, donant cabuda a nova gent a participar, sigui
militant o no, permetent que ens aportin les seves idees i experiència. No
podem obviar que afiliar-se a una formació política és una passa que
moltes persones no donen fàcilment, però sí que trobem moltes persones
que arriben a la militància després d’un temps de conèixer de prop el
nostre partit, la nostra gent, el nostre projecte. Hem de facilitar aquest
apropament i entendre que serem un partit més plural i més útil a la
societat quant més oberts estem a la participació i el debat constructiu i
enriquidor d’idees.
393.
Hem passat quasi 2 anys sense contacte personal entre companys
i companyes i la pandèmia ha fet també més difícils les fórmules
participatives que han caracteritzat sempre el normal funcionament del
nostre partit. Han aparegut però, altres maneres de trobar-nos que han
acabat amb les distàncies físiques i que mitjançant la tecnologia ens han
permès mantenir el contacte. El que hem viscut ens ha de servir
d’aprenentatge Hem d’aprofitar les eines i la tecnologia que ens ha
brindat el confinament per obrir-nos encara més a la societat. A la
vegada, hem d’intensificar el contacte personal per arribar a totes
aquelles persones, que encara són moltes, que estan allunyades
d’aquestes noves fórmules i, per tant, superar l’escletxa digital.
394.
Avui són més vigents que mai els principis i valors que ens
empenyen cap al futur: la igualtat, la solidaritat, la llibertat, el feminisme,
la protecció del nostre territori, la llengua i la cultura, la col·lectivitat, etc.
Per tant, els nostres objectius com a formació política estan més vius que
mai.
395.
El Partit Socialista a Eivissa és un exemple de cogovernança,
d’entesa, de diàleg i consens. En definitiva, d’una cultura del Pacte que
portam practicant fa més de 25 anys. Davant les reticències que podrien
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existir en un principi, del perill de diluir el nostre partit en un pacte amb
diferents formacions polítiques, l’experiència ens porta a reafirmar-nos en
aquesta voluntat integradora. El progressisme a Eivissa és plural perquè
la societat és diversa. I els ciutadans i les ciutadanes han de veure en el
Partit Socialista la casa en la qual poder participar obertament. Els i les
progressistes, en un sentit molt ampli, ens ha de veure com l’organització
que vol donar resposta de forma majoritària als problemes de la
ciutadania. Som el partit majoritari de l’esquerra eivissenca, amb vocació
de govern sense excloure a ningú, amb capacitat de diàleg i entesa amb
la resta de forces progressistes.
396.
Des de la nostra experiència de pactes preelectorals que va
començar amb el Senat al 1996 i que va suposar el punt de partida d’una
llarga etapa de canvis polítics. Amb el govern al 1999 del Consell
d’Eivissa i Formentera i les experiències als ajuntaments. Bé és cert que
en el cas del Consell s’ha produït una alternança de governs insulars de
dretes i esquerres cada 4 anys que ha dificultat la consolidació del
projecte progressista. No ha existit una “estabilitat” en aquest sentit de
polítiques d’esquerres a l’illa, a diferència de la continuïtat que sí que hem
aconseguit clarament als municipis d’Eivissa i Sant Josep, cosa que ha
permès canvis reals de model de govern i l’impuls de projectes
transformadors a mitjà i llarg termini.
397.
Enfront tenim una dreta que ha perdut la seva hegemonia històrica
a l’illa. Una dreta més dividida, el que ha portat al fet que, per primera
vegada al Consell Insular, el Partit Popular hagi hagut de conformar un
pacte de dretes desprès de tot el que havien renegat de la fórmula del
govern de coalició i d’advertir del perill que en la seva opinió suposaven
aquests sistemes per a la governança.
398.
En l’actualitat està clar que qualsevol futur govern al Consell
d’Eivissa passarà per un acord progressista o per una coalició de la dreta
amb la ultradreta. I hem de fer tots els esforços possibles per tal que això
darrer no passi. A diferència del que ha fet la dreta europea a altres
països, el PP d’Espanya i el d’Eivissa no se n’amaguen de la possibilitat
que el seu soci sigui la ultradreta retrògrada d’aquest país, que tant de
mal està fent ja en les comunitats autònomes o ajuntaments on ja
governa. I els i les socialistes no hem de permetre que es doni ni una
passa enrere en les fites aconseguides en salut, en educació, en igualtat
entre dones i homes; en definitiva, en la construcció d’un estat del
benestar que alguns serien capaços de desfer de forma molt ràpida. I
això no és una teoria per reforçar el progressisme, això és una realitat
que ja estan vivint a Múrcia, Andalusia o Madrid.
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399.
La cultura de pacte no és només una forma de governar. És una
forma de viure la política i, per tant, d’entendre la cohesió territorial i
social. Perquè els esforços que genera el diàleg i el consens acaben
donant els seus fruits. Ho hem vist clarament en la gestió de la pandèmia
que s’ha fet des del Govern de les Illes, que ha intensificat les taules de
diàleg social; ho hem vist des del Govern de l’Estat, amb la cogovernança
amb les comunitats autònomes que alguns han volgut dinamitar per la
por a que es fes evident que el diàleg i el consens és sempre millor que
la confrontació. Per això, quan parlem de reforçar el nostre partit ho volem
fer no com a objectiu en sí mateix, sinó com a eina per enfortir la nostra
societat, per posar-nos al servei de la gent, per fer valer el diàleg, la
cooperació, la concertació, la corresponsabilitat.
400.
Paral·lelament, ens trobem un Consell Insular, governat per la
dreta, que s’ha posat de perfil en tots els grans temes que tenim
pendents. El PP a Eivissa ha optat pel “laisser faire, laisser passer”, sense
aportar solucions i sempre derivant les culpes o responsabilitats cap a
altres institucions, bé siguin ajuntaments, Govern de les Illes o Govern de
l’Estat. Hem d’exigir un Consell que lideri les propostes de solució, que
assumeixi la seua responsabilitat i que proposi el projecte d’illa del futur.
En definitiva, un Consell compromès.
401.
Estam davant d’un futur amb incerteses però ple d’oportunitats, on
el Partit Socialista, com a partit majoritari de l’esquerra, té una gran
responsabilitat i davant el que manifestem el nostre compromís. Amb
l’objectiu de servir a la gent i tenir a les persones com a centre de totes
les nostres polítiques com feim en educació, salut, serveis socials,
habitatge. Però posant també en el centre la sostenibilitat del nostre
territori, la promoció de la nostra cultura i la llengua catalana que ens és
pròpia, enfront dels que intenten, com sempre, fer-nos retrocedir. Un
retrocés que podria ser una realitat si es produís una suma indesitjable
amb la ultradreta, però que estam convençuts, que la societat eivissenca,
oberta i de progrés, no permetrà. La responsabilitat d’oferir una
alternativa creïble, il·lusionant i plena d’iniciatives és ara nostra.

402.

Els valors que ens defineixen com socialistes

403.
Ser socialista és defensar la igualtat d’oportunitats, la redistribució
de la riquesa, la justícia social, la defensa d’unes institucions fortes que
arribin a cobrir les necessitats de les persones més febles. És creure en
un Estat del Benestar que ja no només està conformat pels pilars bàsics
d’educació, sanitat, pensions i feina digna, sinó al que hem d’afegir
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l’assistència a la dependència i l’habitatge com a drets imprescindibles a
protegir i afavorir des dels governs.
404.
Ser socialista és ser feminista no només quan parlem de polítiques
d’igualtat, com a capítol concret del nostre ideari, sinó com a qüestió
transversal, aplicant la perspectiva de gènere a tota la nostra acció. És
saber que el sistema patriarcal és una realitat contra la qual hem de lluitar
i que el neoliberalisme es reinventa constantment per seguir fent del cos
de les dones una mercaderia. Aquest plantejament ens mandata
clarament a lluitar contra la prostitució i els ventres de lloguer.
405.
Ser socialista és ser ecologista, entendre que vivim a un territori
limitat, amb recursos finits, a un planeta que ja hem maltractat a prou i
pel que no existeix alternativa. És entendre que tenim una responsabilitat
individual i col·lectiva ja no només de cara a les generacions futures sinó
inclús cap a les generacions que ja estan aquí, els i les nostres joves, que
només en 20 o 30 anys patiran les conseqüències de les polítiques
ambientals que ja estam practicant o deixant de practicar. És tenir la
valentia d’aturar comportaments i consums excessius, d’assumir la
responsabilitat que ens pertoca i, per tant, d’enfrontar de cara la presa de
decisions en matèria energètica, territorial i ambiental.
406.
Ser socialista és ser federalista, comprendre que la unitat, l'equilibri
i la justícia territorial s'aconsegueixen entenent, integrant i gestionant la
diversitat a les escales europea i nacional, i també a l'estructura de la
nostra comunitat autònoma, aplicant i desenvolupant el principi de
subsidiarietat com a instrument bàsic de gestió i per atendre millor les
necessitats de cada illa.
407.
Ser socialista és defensar la separació Iglesia-Estat, garantint una
relació de feina normalitzada amb l’Església Catòlica com amb la resta
de confessions però entenent que són organitzacions que defensen
interessos propis i legítims que no sempre han de coincidir amb la visió
en defensa de l’interès general que proposem des de la nostra formació.
Hem de ser lliures per prendre decisions, hem de ser lliures a l’hora de
decidir si assistim o no a actes de culte. No fer-ho no ha de ser entès com
una falta de respecte cap a la religió.
408.
Ser socialista és entendre que les necessitats de col·lectius
minoritaris, invisibilitats o discriminats han d’estar a la nostra agenda
perquè hi ha persones que no tenen ningú que les defensi si no ho feim
nosaltres. Hem de ser sempre conscients que la joventut o la gent gran,
les persones de diferent ètnia o raça o el col·lectiu LGTBI, entre d’altres,
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viuen realitats que molt sovint són encara més difícils que les de la resta
de les persones i que per tant hem de tenir una visió ampla de les
necessitats socials i de la repercussió de les polítiques que proposem.
409.
Ser socialista és no tenir por a estar en política, a fer política, a
significar-se en política, a defensar la seua pràctica. Front a la desafecció
viscuda en els darrers anys, aprofitada per formacions populistes i
especialment la ultradreta per desprestigiar la política i escampar allò de
què ‘tots són iguals’, nosaltres hem de demostrar dia a dia que aquesta
afirmació no és certa, que la política és una activitat imprescindible en
democràcia i que la política l’han de protagonitzar persones
compromeses, ètiques, que rendeixen comptes, que escolten abans
d’actuar, que tenen clars els seus principis i que vetllen per l’interès
general.
410.
Des de la FSE-PSOE creiem en l’impuls dels valors republicans
que representen els ideals d’igualtat d’oportunitats i justícia social de la
nostra organització. Defensarem el model federalista com la millor
manera d’unir-nos en un projecte comú tot respectant les diferències que
caracteritzen el nostre territori i que sempre han de ser enteses com a
enriquidores i mai com separadores. Per això des de la Federació
socialista d'Eivissa defensarem que els valors republicans siguin els
elements sobre els quals es contrueixi el conjunt del sistema democràtic
i jurídic d'Espanya.

411.

Enfortint i modernitzant la organització

412.
La nostra formació està en constant evolució, sempre en procés de
millora i així hem de continuar, plantejant sempre nous reptes
d’organització interna. Des de la passada ponència hem avançat en
l’objectiu d’aconseguir una nova seu moderna i a peu de carrer, molt més
accessible, i que pretén set una casa per a tothom, a la que qualsevol
persona se pugui atracar per plantejar una consulta o ser atès. També
hem avançat substancialment amb objectius que ens havíem proposat,
com la redacció d’un pla de comunicació, la unificació de la imatge
corporativa i l’aprovació d’un reglament econòmic per donar resposta a
la necessitat de control i transparència en la despesa imprescindible en
tota organització moderna i que vol ser mereixedora de confiança per
gestionar sous públics.
413.
A més, amb assessorament tècnic adequat, hem portat a terme la
revisió i ordenació del nostre arxiu històric, un deute pendent amb les
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generacions anteriors, les conformades per persones que es varen deixar
la pell per l’organització i els valors que aquesta defensa, i que inclús
varen arriscar les seues vides per formar part del nostre Partit, com ho
testimonia la documentació que hem tingut la sort de poder classificar
aprofitant l’espai que tenim a la nova seu. El següent repte serà iniciar
una campanya de donacions de material d’afiliats i afiliades antics per
reconstruir la història del partit a l’illa d’Eivissa i recollir testimonis orals
d’aquelles persones que mereixen poder deixar contada la seva història
al Partit Socialista d’Eivissa. Hem igualment de continuar amb el projecte
de rescatar la història de les dones del partit, encara més amagades i
menys reconegudes que els seus companys de trajectòria.
414.
Però com a cada nova etapa que obrim després d’un procés
congressual, el principal objectiu serà el de garantir el contacte amb el
carrer, no només amb les nostres persones afiliades que no ostenten
càrrecs públics o orgànics, que també, sinó amb totes aquelles persones
a les quals hem de fer arribar qui i què som, com estam a la seva
disposició i què projecte de futur podem oferir-los. És evident que per
complir aquest objectiu serà de gran importància durant els propers anys
trobar les fórmules, presencials i telemàtiques, que facilitin la participació
i que ens converteixin en un partit encara més útil per a la ciutadania.
Amb el suport del PSIB-PSOE, podrem avançar en la idea de plantejar
una escola de formació, reorganitzant i enquadrant en aquest nou espai
de trobada i aprenentatge tant accions que ja feim periòdica o
puntualment, com noves que hem de plantejar per donar nous serveis.
415.
La FSE i les agrupacions han d'establir mitjans per compartir
recursos digitals, eines i bones pràctiques, de manera que la feina
individual de cada militant pugui aportar al global i generar benefici a tota
l'organització. Donat el ritme de feina diari, si volem que aquesta
comunicació i col·laboració sigui efectiva ha de ser asíncrona, sense
dependre d'una reunió amb molts assistents, i amb petites aportacions
individuals en el dia a dia. Hem d'invertir en la prova i implantació
d'aquelles eines que ens facin la feina més fàcil i que permetin a tots els
militants fer aportacions autonomament. Ja ho hem fet amb eines de
comunicació telemàtica i també amb eines de disseny gràfic, però encara
hem d'estandarditzar-les, facilitar el seu ús amb formacions i fixar una
pautes de feina que ens ajudin a compartir i fer feina en equip. Amb les
eines adients a més podrem compartir la feina i els recursos que siguin
digitals, ja que es poden estructurar i dissenyar plantilles compartides per
tots el àmbits de l’organització. Així podrem crear bancs de plantilles per
memes, infografies o vídeos. Pel que fa a les bones pràctiques i
experiències, han de ser comunicades de manera proactiva als espais
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compartits com l'executiva de la FSE, el Comitè Insular o activitats
concretes a la seu. És important que quedin registrades i organitzades
perquè el partit sigui més obert i menys depenent de la tradició oral o
persones concretes.
416.
A més, hem de recolzar les iniciatives de transformació digital
promogudes pel PSOE i pel PSIB, fent servir les eines creades i formant
als militants en el seu ús. Aquestes eines ens estalvien feina i fomenten
la participació, però abans hem de superar l'escletxa digital perquè no
acabin sent un obstacle que ens allunyi de la militància. En aquest sentit,
hem d'aprofundir en la implantació de l'aplicatiu miracle, ja que serà l'eina
de referència del PSIB per a compartir coneixement, trobades i
informació.
417.
De la mateixa manera, hem de mantenir el nostre fort compromís
ètic amb la ciutadania i la política en general. Els nous temps així ho
exigeixin i, de fet, el nostre codi ètic és el més exigent del panorama
polític actual a nivell estatal. Aquest compromís dignifica la tasca de les
persones que estan a les institucions en representació de les nostres
sigles. La FSE ha de ser una organització activa a l’hora de vigilar i
garantir el compliment de tots els compromisos ètics del partit i dels seus
membres. El transfuguisme, la falta de vocació al servei públic per
afavorir interessos privats, la falta d’honestedat o l’aprofitament de la
situació privilegiada dels càrrecs públics ha de ser especialment vigilada
i apercebuda, tallada de rel des de la pròpia FSE o els òrgans interns
corresponents, respectant clarament les línies vermelles del compromís
ètic del partit, que mai han de poder ser travessades. L’objectiu del nostre
partit ha de ser sempre anar més enllà de respectar la legalitat, sense
permetre en cap moment un aprofitament personal del què ha de ser un
ferm compromís amb la ciutadania a la qual representem i per a la que
hem de governar de manera oberta i fent servir els recursos públics
sempre en benefici de la col·lectivitat.

418.

Per un govern progressista al Consell Insular d’Eivissa

419.
El nostre grup al Consell d'Eivissa té un paper fonamental per
intentar liderar els canvis que sabem que el Partit Popular no vol ni està
en disposició d'oferir a la ciutadania d'Eivissa. Recuperar el govern del
Consell Insular d'Eivissa i enfortir les polítiques ambientals, socials i
d'igualtat, la bona gestió i la transparència que cal tenir a la institució, ha
de ser, necessàriament, la nostra prioritat.
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420.
Això implica marcar una estratègia política clara i constructiva,
centrada en els valors socialistes i les necessitats reals que ens demana
la ciutadania d'Eivissa, donant resposta als problemes reals de la gent i
encarar els reptes que com a col·lectiu i illa hem d'afrontar amb
responsabilitat i serietat. Una estratègia política amb filosofia de treball
constant i fidel als objectius marcats pel congrés de la FSE-PSOE, la veu
del Comitè Insular i per la nova Comissió Executiva de la nostra
organització.
421.
El grup socialista en el Consell Insular d'Eivissa també ha de ser
coherent amb les seves propostes i ser un eix coordinador amb els
diferents grups municipals socialistes als ajuntaments de l'illa, comptant
també amb l’opinió de JSEI respecte a les iniciatives destinades als i les
joves. D'aquesta manera, les propostes que fem, en oposició o en govern,
tindran un major sentit i finalitat.
422.
El consens i la lleialtat institucional i orgànica també ha de ser uns
dels pilars fonamentals per arribar a la presidència del Consell Insular
d'Eivissa. Tot allò amb un equip preparat, entregat a la causa socialista,
capaç de ser l'alternativa que la ciutadania necessita enfront al Partit
Popular. Som l'alternativa d'esquerres a Eivissa, amb voluntat política i
capacitat de gestió. Hem de ser la ferramenta més útil que té la gent
d'Eivissa per millorar la seva vida.

423.

Les agrupacions locals: Activisme municipalista

424.
Aconseguir-ho passa també necessàriament per l’enfortiment de
les agrupacions locals i els projectes municipals, per ampliar la base del
nostre suport social als municipis on governem i per demostrar que som
una vertadera alternativa allà on estam a l’oposició.
425.
Les agrupacions locals són el veritable motor de la nostra
organització, són la instància del partit més pròxima a la militància de
base, per tant, les agrupacions han de ser dinamitzadores del debat
polític, en constant activitat amb la militància. Les agrupacions locals, les
seves assemblees i sobretot, les seves executives, també han de marcar
la línia política que els respectius grups municipals han de portar
endavant als ajuntaments, sempre en coordinació i coherència amb la
FSE-PSOE i el Grup Socialista en el Consell Insular d'Eivissa. La
necessitat d'estar en constant coordinació per donar sentit a les polítiques
que volem impulsar fa d'obligat compliment que la FSE-PSOE articuli,
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juntament amb les agrupacions locals, una comunicació constant, clara i
enriquidora.
426.
Per tal de complir amb aquest objectiu serà de gran importància
durant els pròxims anys dinamitzar l'organització interna i amb l'exterior.
La FSE-PSOE i concretament les agrupacions locals han d'estar en
contacte continu amb les associacions veïnals i altres col·lectius
sectorials, de tal manera que coneguem constantment les seves
inquietuds i podem traslladar-les a l'agenda política. També és un bon
espai per a poder informar de les activitats que realitzen les agrupacions
i els grups municipals i ser més pròxims al ciutadà.
427.
Existeixen diferents fórmules perquè l'agenda política de les
agrupacions i els seus grups municipals facin arribar el discurs polític als
veïns i veïnes dels seus respectius municipis. Des d'activitats presencials
a telemàtiques, utilitzant els recursos digitals que tenim avui dia i que hem
hagut d'utilitzar durant aquests mesos de pandèmia. Les xarxes socials
també són fonamentals perquè la ciutadania i la militància estiguin
informades de les nostres iniciatives polítiques i opinions. Són un
escenari del qual hem d'estar al dia per arribar al màxim de persones
possibles sense prescindir del contacte presencial que la nostra
organització sempre ha tingut.
428.
La FSE-PSOE i les seves agrupacions locals deuen també afermar
a la seva militància, comptant amb la seva veu i fer-los partícips de les
decisions que es prenen dins de l'organització. D'igual manera que cal
tenir molt present la participació de persones afiliades, també cal tenir en
compte les no afiliades, però sí que compromeses amb els valors
socialistes i progressistes: Ells i elles també són importants per al nostre
partit.
429.
Les agrupacions locals han de poder comptar amb el suport i els
recursos que la FSE-PSOE té a la seua disposició, el suport de la
Comissió Executiva a l'hora de dur a terme activitats o iniciatives; facilitats
per coordinar projectes entre agrupacions, per ajudar amb la logística o
el finançament de determinats projectes, etc. En els pròxims quatre anys
tenim temps de reorganitzar la nostra metodologia i enquadrar de manera
correcta les accions que ja fem des de fa anys. Ara tenim més recursos i
ens avala l'experiència. És el moment de millorar i AVANÇAR, preparant
l’organització per al futur immediat.
430.
En aquest sentit, ens marca’m com a línies de feina, entre d’altres,
les següents:
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431.
Coherència i coordinació de l'agenda política. Ha d'existir
comunicació entre les agrupacions locals, els grups municipals, la
Comissió Executiva i el grup del Consell. Amb una bona comunicació les
iniciatives polítiques tindran un major sentit i major ressò.
432.
Dinamitzar la nostra organització internament i externament, amb
activitats de caràcter polític, cultural i obrint més espais de debat per a la
militància i simpatitzants pròxims a la nostra organització. La seu de la
FSE-PSOE és també, ho ha de ser, un espai educatiu, cultural i de
formació. És la casa del poble.
433.
Formar a la nostra militància i a tot aquell simpatitzant que
s'interessi. Tenir militants i gent pròxima al partit en contínua formació i
interessats en l'agenda de la FSE-PSOE.
434.
Crear un espai de diàleg fluid i constant per als portaveus dels
grups municipals, del grup del Consell i de la FSE-PSOE. Els portaveus
són la cara visible de les nostres accions a les diferents institucions. Han
de compartir posicionaments, estar coordinats en la mateixa línia política
i arguments i desenvolupar un discurs clar i coherent.
435.
Fomentar la participació i el consens a l’hora de prendre i
comunicar les decisions de més calat polític, com a manera d’assegurar
no només el major suport possible a la decisió, sinó també la màxima
comprensió de les raons que motiven el posicionament.
436.
Continuar impulsant la comunicació interna amb la nostra militància
per tal que estiguin informats de tota la tasca que fan els i les nostres
representants, utilitzant les xarxes socials i els mitjans de comunicació,
però també incrementant la presencialitat dels nostres càrrecs en els
diferents escenaris de participació amb la nostra militància.

437.

JSEI: Present i futur a la FSE-PSOE

438.
Les Joventuts Socialistes d'Eivissa han estat i seran sempre una
organització vital per a la Federació Socialista d'Eivissa. JSEI va néixer
fa setze anys seguint l’estel de molts altres llocs del territori espanyol on
els joves, simpatitzants del nostre partit i amb idees progressistes, volien
estar més presents que mai en l'agenda política d'aquest país i així també
va ocórrer és la nostra illa. JSEI és una organització amb estatuts propis
i autònoma, però amb molt de protagonisme en la vida diària de la FSEPSOE.

EIX 4. UN PARTIT AL SERVEI DE LA CIUTADANIA
+

90

Ponència Política
5è Congrés FSE-PSOE

439.
Des de la FSE-PSOE continuarem fent costat a JSEI perquè
continuï desenvolupant projectes propis com han estat la campanya de
recollida de material escolar i la seva donació a la Creu Roja la campanya
de sensibilització contra la SIDA en la UIB.o la campanya de recollida de
joguines perquè cap nen i nena es quedi sense regals per Nadal. Des de
la FSE-PSOE continuarem donant a JSEI el lloc que es mereix dins de la
nostra organització, fomentant la seua participació en tots i cadascun dels
processos de selecció.
440.
A diferència d'altres partits, al PSOE no existeix una quota única
que inclogui a la joventut i el partit, és a dir, un militant de Joventuts
Socialistes d'Espanya, no és militant del Partit Socialista Obrer Espanyol.
Per assumir la doble militància, els i les militants de JSEi han de pagar la
quota de les dues organitzacions. Atès aquest obstacle a la participació
de la nostra joventut, hem de poder oferir-los els mateixos beneficis que
a la resta de militància del partit, sempre que reglamentàriament sigui
possible. Així mateix, seguirem reivindicant la quota única JSE-PSOE
aprovada en la darrera ponència del congrés federal del PSOE.
441.
La FSE-PSOE vol reforçar el seu compromís amb les Joventuts
Socialistes d'Eivissa, per això continuarà comptant amb la seva militància
per formar part de la Comissió Executiva de la FSE i es traslladarà el
compromís a totes les agrupacions locals per tal que, sempre que sigui
possible, incorporin a algun militant de JSEi a les respectives executives
de les agrupacions locals.
442.
La veu de JSEI és fonamental per a millorar la nostra organització,
per preparar-nos per a les necessitats de les noves generacions, i els
proporcionarem totes les eines que estiguin a la nostra disposició per al
desenvolupament de la seva activitat política.
443.
Tots els grups socialistes municipals i el grup socialista en el
Consell d'Eivissa marcaran les seves propostes destinades a la joventut
amb la participació de JSEI. Els joves de tot el món han demostrat el seu
interès pels problemes que com a societat ens enfrontem i les seves
reclamacions i reivindicacions han de ser tingudes en compte. Des de la
lluita per la igualtat, les polítiques mediambientals i les polítiques
educatives i laborals.
444.
Els i les joves han de continuar alçant la veu i aportant el seu
discurs a l'agenda política en el món, Europa, Espanya, Balears i Eivissa.
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