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Presentació	  

Aquest	  document	  presenta	  les	  línies	  programàtiques	  generals	  amb	  les	  quals	  ExC	  
es	  presenta	  a	  les	  eleccions	  autonòmiques	  i	  municipals	  de	  2011.	  Estan	  referides,	  
fonamentalment,	  a	  l’acció	  política	  al	  Consell	  Insular,	  al	  Parlament	  i	  al	  Govern	  
Autonòmic	  però	  emmarquen,	  així	  mateix,	  les	  actuacions	  als	  Ajuntaments	  que	  es	  
recolliran,	  de	  manera	  concreta	  i	  detallada,	  als	  respectius	  programes	  municipals.	  

Els	  programes	  electorals	  del	  2007	  i	  la	  feina	  de	  govern	  i	  oposició	  desenvolupades	  
durant	  la	  present	  legislatura	  2007-‐2011	  han	  estat	  el	  punt	  de	  partida	  de	  
l’elaboració	  d’aquest	  document.	  Això	  explica	  que	  una	  bona	  part	  de	  les	  propostes	  
de	  fa	  quatre	  anys	  ja	  no	  estiguin	  presents;	  d’altra	  banda,	  la	  impossibilitat	  de	  dur	  a	  
terme	  en	  una	  sola	  legislatura,	  tot	  els	  compromisos	  adquirits,	  així	  com	  la	  seva	  
plena	  vigència,	  explica	  el	  fet	  que	  incorporem	  de	  nou	  alguns	  d’ells.	  

Tant	  la	  nostra	  feina	  institucional	  durant	  aquesta	  legislatura	  com	  la	  nostra	  
proposta	  electoral	  ve	  marcada	  per	  la	  crisi	  econòmica,	  en	  la	  seva	  dimensió	  
general,	  però	  també,	  i	  de	  manera	  particular,	  per	  les	  conseqüències	  que	  aquesta	  
ha	  tingut	  sobre	  les	  Illes	  Balears,	  i,	  de	  forma	  específica,	  sobre	  Eivissa.	  

Crisi	  econòmica	  i	  model	  de	  creixement.	  El	  nostre	  model	  econòmic	  que	  s’ha	  vist	  sacsejat	  per	  
la	  crisi	  es	  basa	  en	  dos	  pilars:	  l’activitat	  turística	  i	  un	  sector	  de	  la	  construcció	  
sobredimensionat	  basat	  en	  l’activitat	  immobiliària	  de	  caràcter	  especulatiu.	  La	  
crisi	  econòmica	  ha	  vingut	  acompanyada	  de	  l’esclat	  de	  la	  “bombolla	  immobiliària”	  
que,	  a	  la	  nostra	  illa,	  era	  particularment	  important	  i	  havia	  estat	  incentivada	  per	  la	  
permissivitat	  de	  les	  institucions	  governades	  pel	  Partit	  Popular.	  Les	  conseqüències	  
sobre	  el	  sector	  de	  la	  construcció	  han	  estat	  fulminants.	  Aquest	  sector,	  tot	  i	  que	  es	  
pugui	  recuperar,	  haurà	  de	  reorientar-‐se	  cap	  a	  la	  rehabilitació	  d’edificis,	  millores	  
urbanes	  i	  obra	  pública,	  però	  no	  tornarà,	  ni	  és	  desitjable	  que	  ho	  faci,	  mai	  als	  
nivells	  d’activitat	  d’abans	  de	  la	  crisi.	  D’altra	  banda,	  el	  caràcter	  internacional	  de	  la	  
crisi,	  que	  ha	  afectat	  als	  països	  emissors	  de	  turistes,	  ha	  colpejat	  durament	  el	  
nostre	  turisme.	  

La	  crisi	  està	  “ajudant”	  a	  desvetllar	  les	  deficiències	  estructurals	  d’aquest	  model	  
de	  creixement	  extensiu	  deixant-‐les	  a	  l’aire:	  ineficiència	  econòmica	  (escassa	  
productivitat,	  utilització	  intensiva	  de	  força	  de	  treball	  i	  limitada	  innovació	  
tecnològica),	  insostenibilitat	  ecològica	  (consum	  del	  territori	  i	  degradació	  
mediambiental)	  i	  insolidaritat	  social	  (precarietat	  laboral,	  baixos	  salaris,	  alta	  
temporalitat).	  Som	  al	  límit	  d’un	  model	  de	  creixement	  que	  necessita	  una	  revisió	  
en	  profunditat.	  Certament,	  la	  crisi	  està	  sent	  molt	  dura	  però	  no	  hauríem	  de	  
perdre	  l’oportunitat	  “d’aprofitar-‐la”	  per	  reorientar	  el	  nostre	  model	  econòmic.	  
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Crisi	  econòmica	  i	  cohesió	  social.	  La	  crisi	  econòmica	  ha	  disparat	  a	  la	  línia	  de	  flotació	  de	  la	  
cohesió	  social.	  El	  “boom”	  immobiliari	  dels	  darrers	  anys	  havia	  provocat	  l’arribada	  
massiva	  de	  nous	  treballadors	  a	  una	  illa	  que	  ja	  patia	  una	  mancança	  històrica	  
d’equipaments	  (educatius,	  per	  posar	  un	  dels	  exemples	  més	  significatius)	  i	  que	  no	  
es	  trobava	  preparada	  per	  integrar	  amb	  bones	  condicions	  la	  nova	  població.	  La	  
crisi	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  ha	  deixat	  sense	  feina	  a	  una	  gran	  quantitat	  de	  
persones	  que	  estan	  tenint	  molts	  de	  problemes	  per	  trobar	  una	  recol.locació	  i	  ha	  
afectat	  també	  els	  altres	  sectors.	  Les	  dades	  són	  ben	  eloqüents:	  al	  conjunt	  de	  les	  
Illes	  Balears,	  del	  2007	  al	  2010,	  la	  mitjana	  de	  persones	  aturades	  s’ha	  més	  que	  
doblat,	  passant	  de	  37.343	  a	  82.882	  (122%),	  i	  les	  persones	  afiliades	  a	  la	  Seguretat	  
Social	  han	  disminuït	  de	  458.784	  a	  413.612	  (-‐9.8%).	  En	  el	  cas	  d’Eivissa,	  la	  mitjana	  
de	  persones	  aturades	  ha	  passat	  de	  4.963	  a	  9.468	  (90.7%)	  i	  les	  afiliades	  a	  la	  
Seguretat	  Social	  (sense	  considerar	  el	  mes	  de	  desembre)	  de	  47.389	  a	  45.134	  
(-‐4.75%).	  Cal	  remarcar,	  així	  mateix,	  la	  importància	  que	  està	  adquirint	  el	  col.lectiu	  
d’aturats	  de	  llarga	  durada	  que,	  només	  al	  darrer	  any,	  ha	  augmentat	  un	  37.4%	  
representant	  el	  25%	  del	  conjunt	  de	  la	  població	  sense	  feina	  de	  les	  Illes	  Balears.	  

D’altra	  banda,	  la	  disminució	  de	  l’activitat	  turística,	  en	  particular,	  i	  l’econòmica,	  
en	  general	  ha	  aguditzat	  les	  característiques	  estructurals	  del	  mercat	  laboral	  illenc	  
precaritzant	  encara	  més	  la	  feina	  existent:	  disminució	  de	  la	  durada	  dels	  
contractes	  temporals,	  retard	  en	  la	  cridada	  dels	  fixos	  discontinus,...	  i	  dificultant	  
l’accés	  a	  les	  prestacions	  o	  ajudes	  per	  atur.	  En	  aquest	  sentit,	  no	  podem	  deixar	  
d’esmentar	  que	  el	  procés	  de	  revisió	  del	  sistema	  de	  pensions	  que	  s’acaba	  
d’aprovar	  podria	  empitjorar,	  encara	  més,	  el	  futur	  dels	  treballadors	  illencs.	  

L’esclat	  de	  la	  bombolla	  immobiliària	  ha	  generat,	  així	  mateix,	  situacions	  
paradoxals	  com	  és	  l’existència	  d’un	  gran	  estoc	  d’habitatges	  buits	  mentre	  que	  les	  
famílies	  no	  poden	  fer	  front	  al	  pagament	  de	  les	  hipoteques	  contractades	  amb	  els	  
bancs,	  dificultant	  encara	  més	  la	  possibilitat	  d’accés	  a	  la	  vivenda.	  En	  aquest	  
sentit,	  resulten	  indicatives	  les	  dades	  oferides	  pel	  darrer	  estudi	  de	  l’Observatori	  
Jove	  de	  l’Habitatge	  a	  Espanya	  que	  alerten	  del	  retall	  de	  la	  taxa	  d’emancipació	  
dels	  joves.	  Milers	  de	  joves	  s’estan	  veient	  obligats	  a	  tornar	  a	  casa	  dels	  seus	  pares	  
per	  manca	  de	  recursos	  econòmics,	  amb	  l’agreujant	  que	  aquest	  fenomen	  està	  
afectant	  fonamentalment	  a	  les	  classes	  més	  desafavorides	  econòmicament.	  

Un	  altre	  indicador	  de	  les	  conseqüències	  socials	  de	  la	  crisi	  està	  sent	  l’augment	  
notable	  de	  persones	  que	  han	  de	  demanar	  prestacions	  socials	  (renda	  mínima	  
d’inserció,	  ajudes	  socials,...)	  i,	  el	  que	  és	  més	  significatiu,	  l’ampliació	  de	  l’espectre	  
social	  dels	  qui	  les	  demanen,	  tractant-‐se,	  en	  bona	  mesura,	  de	  “població	  
normalitzada”.	  

Finalment,	  un	  altre	  element	  preocupant	  és	  l’augment	  d’una	  actitud	  xenòfoba	  
cap	  a	  la	  població	  immigrada.	  A	  la	  darrera	  enquesta	  feta	  per	  la	  Fundació	  GADESO	  
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el	  passat	  octubre	  es	  recollia	  que	  el	  71.8%	  de	  la	  població	  eivissenca	  considerava	  
que	  “hi	  havia	  massa	  immigrants”	  a	  l’illa	  i,	  el	  que	  és	  més	  significatiu	  i	  directament	  
relacionat	  amb	  la	  crisi,	  que	  el	  83.9%	  pensava	  que	  “els	  immigrants	  lleven	  els	  llocs	  
de	  feina	  als	  autòctons”.	  

Així	  mateix,	  és	  de	  destacar	  la	  brutal	  campanya	  que	  alguns	  sectors	  de	  la	  patronal	  
han	  dut	  a	  terme	  contra	  el	  moviment	  sindical,	  tot	  desacreditant-‐lo	  i	  menyspreant	  
els	  seus	  arguments	  aprofitant	  la	  conjuntura	  econòmica	  en	  un	  intent	  per	  desfer-‐
se	  d’aquests	  actors	  imprescindibles	  per	  al	  bon	  desenvolupament	  de	  la	  nostra	  
societat,	  sense	  els	  quals	  els	  drets	  més	  importants	  dels	  treballadors	  assalariats	  
correrien	  un	  continu	  risc.	  

Crisi	  econòmica	  i	  recursos	  públics.	  És	  responsabilitat	  dels	  poders	  públics	  actuar	  per	  tal	  de	  
pal·∙liar	  els	  efectes	  de	  la	  crisi.	  Així	  s’ha	  fet	  durant	  aquesta	  legislatura	  en	  un	  
moment	  d’una	  gran	  atonia	  de	  la	  inversió	  privada.	  El	  problema	  és	  la	  limitació	  dels	  
recursos	  públics.	  D’una	  banda,	  hem	  de	  remarcar	  la	  irresponsabilitat	  del	  Govern	  
del	  Partit	  Popular	  durant	  la	  legislatura	  2003-‐07	  que,	  en	  una	  època	  de	  bonança	  
econòmica,	  va	  dur	  a	  terme	  nombroses	  obres	  públiques	  innecessàries	  i	  
sobredimensionades	  que	  varen	  quedar	  inacabades	  i	  impagades	  en	  bona	  part,	  
endeutant	  sense	  justificació	  les	  arques	  públiques	  de	  la	  nostra	  Comunitat.	  D’altra	  
banda,	  és	  obligada	  la	  referència	  al	  malbaratament	  que	  es	  va	  fer	  per	  part	  del	  
Govern	  del	  Sr.	  Matas	  i	  que	  està	  sent	  objecte	  d’investigació	  en	  un	  bon	  seguit	  de	  
casos	  judicials	  i	  que,	  càlculs	  fets	  per	  l’actual	  Conselleria	  d’Economia,	  eleven	  la	  
xifra	  al	  voltant	  del	  280	  milions	  d’euros.	  	  

Però	  és	  que,	  a	  més	  a	  més,	  la	  crisi	  està	  provocant	  un	  importantíssim	  retall	  dels	  
ingressos	  de	  la	  Comunitat	  Autònoma	  atès	  que	  la	  disminució	  de	  l’activitat	  
econòmica	  implica	  una	  minva	  de	  la	  recaptació	  d’imposts.	  Només	  al	  2010,	  s’han	  
deixat	  d’ingressar	  1.000	  milions	  d’euros,	  gairebé	  la	  tercera	  part	  del	  darrer	  
pressupost	  de	  les	  Illes	  Balears.	  Aquestes	  limitacions	  pressupostàries	  no	  només	  
condicionen	  l’actuació	  del	  Govern	  sinó	  que,	  de	  retruc,	  determinen	  la	  de	  les	  
institucions	  insulars	  i	  municipals	  així	  com	  els	  processos	  de	  descentralització	  
territorial.	  

Estam,	  per	  tant,	  davant	  una	  situació	  complicada:	  l’obligació	  i	  la	  voluntat	  política	  
d’actuar	  des	  de	  les	  institucions	  per	  pal.liar	  els	  efectes	  de	  la	  crisi	  i	  les	  limitacions	  
pressupostàries	  derivades,	  en	  bona	  part,	  d’ella.	  

Només	  tenint	  clar	  l’anàlisi	  del	  moment	  en	  què	  es	  trobam	  i	  els	  seus	  
condicionants,	  podem	  pensar	  en	  l’Eivissa	  que	  volem	  i	  en	  com	  arribar-‐hi.	  	  

Cap	  a	  un	  nou	  model	  econòmic	  sostenible.	  Hem	  “d’aprofitar”	  la	  crisi	  econòmica	  per	  passar	  
d’un	  model	  caracteritzat	  per	  ser	  intensiu	  en	  el	  consum	  de	  recursos	  naturals,	  
depredador	  per	  la	  seva	  expansió	  territorial	  i,	  a	  més,	  amb	  una	  elevada	  pressió	  
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demogràfica	  cap	  a	  un	  model	  ecològicament	  sostenible,	  més	  preocupat	  per	  la	  
qualitat	  en	  comptes	  de	  la	  quantitat	  i	  que	  compatibilitzi	  l’activitat	  econòmica	  amb	  
la	  qualitat	  de	  vida,	  la	  cohesió	  social,	  la	  riquesa	  i	  l’ocupació.	  El	  turisme	  és,	  i	  ha	  de	  
continuar	  sent	  fonamental	  per	  a	  la	  nostra	  economia,	  però	  cal	  abandonar	  
paradigmes	  de	  creixement	  quantitatiu	  i	  apostar	  per	  majors	  inversions	  
tecnològiques,	  capacitació	  del	  capital	  humà	  i	  elevació	  de	  la	  qualitat	  
mediambiental.	  El	  sector	  de	  la	  construcció	  s’ha	  de	  redimensionar,	  s’han	  de	  
potenciar	  i	  modernitzar	  els	  sectors	  comercial	  i	  agroramader	  i	  s’han	  de	  potenciar	  
les	  energies	  renovables.	  Hem	  d’augmentar	  la	  productivitat,	  la	  qual	  cosa	  passa	  
per	  la	  inversió	  en	  coneixement,	  en	  formació	  i	  en	  habilitats;	  és	  necessari	  apostar	  
per	  polítiques	  de	  recerca,	  desenvolupament	  i	  innovació	  tecnològica	  (R+D+I)	  i	  s’ha	  
d’avançar	  en	  la	  diversificació	  econòmica	  en	  aquells	  sectors	  innovadors	  la	  
implantació	  dels	  quals	  generi	  el	  menor	  impacte	  territorial,	  pels	  nous	  jaciments	  
d’ocupació	  i	  per	  aquelles	  activitats	  que	  redueixin	  la	  nostra	  dependència	  exterior	  i	  
puguin	  generar	  ocupació	  tot	  l’any.	  

Aquest	  nou	  model	  ha	  d’aconseguir	  compatibilitzar	  l’activitat	  econòmica	  amb	  la	  
preservació	  del	  nostre	  territori,	  el	  qual	  és	  un	  valor	  i	  un	  bé	  en	  sí	  mateix	  però,	  a	  
més	  a	  més,	  pot	  oferir	  valor	  afegit	  a	  la	  nostra	  economia.	  	  

Perquè	  això	  sigui	  possible	  la	  voluntat	  política	  és	  necessària;	  i	  la	  tenim,	  però	  no	  és	  
suficient.	  És	  necessària	  la	  contribució	  de	  tota	  la	  societat,	  la	  concertació	  entre	  
administracions,	  agents	  socials,	  agents	  econòmics	  i	  el	  conjunt	  de	  la	  societat	  civil	  
organitzada.	  

Cap	  a	  una	  societat	  cohesionada,	  solidària	  i	  integradora.	  Aquest	  nou	  model	  econòmic	  ha	  de	  
contribuir	  i	  anar	  lligat	  a	  una	  societat	  més	  cohesionada	  i	  això	  passa	  per	  la	  creació	  
de	  més	  i	  millor	  ocupació,	  tenint	  ben	  present	  que	  la	  inserció	  laboral	  és	  la	  primera	  
passa	  cap	  a	  la	  integració	  social.	  Anar	  cap	  a	  una	  societat	  més	  solidària	  requereix	  
també	  el	  manteniment	  de	  les	  polítiques	  públiques	  d’estímul	  de	  l’economia	  
productiva	  i	  d’acció	  social,	  en	  general,	  i,	  en	  particular,	  han	  de	  tenir	  rellevància	  
aquelles	  que	  estan	  dirigides	  cap	  als	  sectors	  més	  vulnerables,	  especialment	  en	  
època	  de	  crisi.	  Una	  societat	  integradora	  és	  aquella	  que	  és	  conscient	  de	  la	  seva	  
diversitat	  i	  que	  és	  capaç	  de	  conjuminar	  la	  defensa	  dels	  nostres	  senyals	  
d’identitat	  culturals,	  patrimonials	  i	  lingüístics	  amb	  la	  incorporació	  de	  les	  
aportacions	  culturals	  dels	  nouvinguts,	  possibilitant	  una	  convivència	  basada	  en	  
el	  respecte.	  

Cap	  a	  un	  major	  autogovern	  per	  fer	  polítiques	  públiques	  eficaces.	  Consideram	  que	  les	  
institucions	  públiques	  han	  d’actuar	  per	  pal.liar	  els	  efectes	  de	  la	  crisi	  i	  avançar	  cap	  
a	  aquest	  nou	  model	  econòmic	  i	  social	  i	  és	  la	  nostra	  voluntat	  política	  fer-‐ho,	  com	  
hem	  fet	  fins	  ara,	  des	  d’allà	  on	  obtinguem	  representació.	  	  
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Som	  conscients	  dels	  problemes	  pressupostaris	  (endeutament	  i	  retall	  d’ingressos)	  
però	  pensam	  que	  aquests	  no	  poden	  ser	  l’excusa	  per	  no	  avançar	  en	  un	  major	  
autogovern	  d’Eivissa	  ni	  per	  la	  paràlisi	  institucional.	  Pensam	  que	  s’ha	  d’avançar	  
en	  el	  mandat	  estatutari	  de	  transferència	  de	  competències	  del	  Govern	  al	  Consell	  
Insular	  així	  com	  en	  l’elaboració	  de	  una	  nova	  llei	  sobre	  el	  finançament	  de	  la	  
institució	  insular	  i	  que	  això	  s’ha	  de	  fer	  a	  partir	  d’una	  distribució	  criterial	  dels	  
recursos	  que	  hi	  hagi.	  Defensam	  el	  dret	  a	  fer	  determinades	  polítiques	  que	  
beneficien	  Eivissa	  des	  d’Eivissa	  perquè	  la	  proximitat	  i	  el	  coneixement	  de	  la	  
realitat	  propera	  són	  bàsiques	  a	  l’hora	  de	  prendre	  decisions.	  

Des	  de	  la	  defensa	  de	  la	  necessitat	  i	  bondat	  de	  les	  polítiques	  públiques,	  apostam	  
per	  la	  racionalització	  administrativa,	  l’austeritat	  i	  la	  gestió	  eficaç.	  S’ha	  d’avançar	  
cap	  a	  la	  reestructuració	  del	  sector	  públic,	  la	  supressió	  de	  duplicitats	  entre	  
administracions,	  el	  mancomunament	  de	  serveis	  de	  caràcter	  insular	  i	  
l’optimització	  de	  les	  infraestructures	  existents,	  entre	  altres	  mesures.	  	  

La	  conjuntura	  actual	  ens	  exigeix,	  més	  que	  mai,	  prioritzar	  els	  àmbits	  on	  s’ha	  
d’invertir	  des	  de	  les	  institucions.	  Les	  nostres	  prioritats	  són	  clares:	  polítiques	  
educatives,	  sanitàries,	  de	  protecció	  social	  i	  de	  servei	  públic	  i	  estímuls	  a	  l’activitat	  
productiva	  que	  afavoreixi	  el	  nou	  model	  econòmic	  i	  la	  societat	  que	  volem.	  

Uns	  responsables	  polítics	  honests	  i	  compromesos.	  Les	  dones	  i	  els	  homes	  d’ExC	  concebem	  la	  
política	  com	  una	  activitat	  al	  servei	  de	  l’interés	  dels	  ciutadans	  i	  ciutadanes	  i	  la	  
practicam	  des	  de	  l’honestedat	  i	  la	  coherència.	  Creiem	  que	  hem	  de	  donar	  passes	  
qualitatives	  cap	  a	  una	  major	  transparència	  de	  les	  decisions	  polítiques	  i	  cap	  a	  una	  
major	  i	  millor	  participació	  ciutadana.	  Reivindicam,	  en	  definitiva,	  el	  compromís	  i	  la	  
responsabilitat	  política	  com	  les	  eines	  que	  ens	  permetram	  contribuir	  a	  construir	  
l’Eivissa	  que	  volem.	  	  

	  

	  

Autogovern,	  finançament	  i	  racionalització	  administrativa	  

L’encert	  de	  les	  polítiques	  públiques	  va	  lligada,	  sovint,	  al	  coneixement	  de	  la	  
realitat	  i	  dels	  problemes	  des	  de	  la	  proximitat.	  Des	  d’ExC,	  defensam	  l’augment	  de	  
la	  capacitat	  d’autogovern	  perquè	  entenem	  que	  aquest	  contribueix	  a	  l’eficàcia	  de	  
les	  actuacions	  públiques.	  A	  més	  a	  més,	  aquest	  procés	  de	  descentralització	  
territorial	  està	  recollit	  al	  nostre	  Estatut	  del	  qual	  exigim	  el	  seu	  desenvolupament.	  
Aquesta	  territorialització	  competencial	  està	  referida	  tant	  a	  les	  relacions	  Govern	  
de	  l’Estat	  Espanyol-‐Illes	  Balears	  com	  a	  les	  relacions	  entre	  el	  Govern	  de	  les	  Illes	  
Balears-‐Consells	  Insulars.	  
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Així	  mateix,	  la	  capacitat	  d’autogovern	  real	  exigeix	  un	  adequat	  procés	  de	  
transferència	  de	  competències	  amb	  recursos	  econòmics	  i	  humans	  suficients.	  
Sense	  finançament	  no	  hi	  ha	  capacitat	  real	  d’actuació	  política.	  	  

D’altra	  banda,	  cal	  replantejar-‐se	  l’estructura	  de	  l’Administració	  tant	  autonòmica	  
com	  insular	  per	  tal	  de	  fer-‐la	  més	  racional,	  eficient	  i	  eficaç	  i	  per	  tal	  d’optimitzar	  al	  
màxim	  els	  recursos	  públics.	  

És,	  per	  tant,	  en	  aquesta	  lògica	  que	  fem	  les	  següents	  propostes	  programàtiques:	  

Autogovern	  i	  finançament	  

Relacions	  Consell	  Insular	  -‐	  Govern	  Autonòmic	  

-‐	  Finançament	  	  

Modificació	  de	  la	  Llei	  de	  Règim	  de	  Finançament	  dels	  Consells	  Insulars	  per	  tal	  de:	  

Actualitzar	  el	  finançament	  dels	  Consells	  Insulars.	  Aquesta	  actualització	  ha	  de	  
basar-‐se	  en	  la	  consideració	  del	  criteri	  demogràfic	  (població	  actual	  i	  evolució)	  ,	  
dels	  dèficits	  històrics	  de	  la	  nostra	  illa	  i	  de	  les	  seves	  necessitats	  específiques.	  

Revisar	  les	  dotacions	  de	  les	  competències	  transferides.	  En	  el	  cas	  d’Eivissa,	  
s’haurà	  de	  prestar	  una	  especial	  atenció	  a	  les	  de	  transport	  per	  carretera,	  
serveis	  socials	  i	  agricultura.	  

Pagar	  deutes	  acumulades	  del	  Govern	  als	  Consells.	  

Mentre	  no	  es	  produeixi	  la	  modificació	  legislativa	  del	  nou	  finançament	  dels	  
Consells	  Insulars,	  s’aplicaran	  els	  esmentats	  criteris	  (població,	  dèficit	  històric	  i	  
necessitats	  específiques)	  a	  les	  partides	  pressupostàries	  anuals	  de	  les	  Illes	  Balears	  
tant	  pel	  que	  fa	  a	  les	  transferències	  als	  Consells	  com	  a	  les	  inversions	  del	  Govern	  
autonòmic.	  

Participació	  planificada	  dels	  Consells	  Insulars	  en	  l’assignació	  de	  projectes	  i	  
pressuposts	  anuals	  de	  les	  inversions	  estatals	  incloses	  a	  l’Estatut	  i	  repartiment	  
territorial	  equilibrat.	  Prioritzarem	  els	  projectes	  referits	  a	  medi	  ambient	  i	  
transports.	  	  

Compra	  de	  terrenys	  situats	  en	  espais	  naturals	  ben	  conservats	  a	  Eivissa	  per	  part	  
del	  Govern	  de	  les	  Illes	  Balears	  atès	  que	  la	  nostra	  illa	  és	  la	  que	  compta	  amb	  una	  
menor	  superfície	  d’espais	  naturals	  de	  titularitat	  pública	  de	  la	  Comunitat	  
autònoma.	  

Habilitació	  dels	  fons	  i	  els	  instruments	  necessaris	  per	  tal	  de	  culminar	  les	  tasques	  
del	  Consorci	  de	  Reconversió	  Territorial	  i	  Paisatgística.	  
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-‐	  Transferència	  de	  noves	  competències	  al	  Consell	  Insular	  

Exigència	  d’una	  dotació	  adequada	  de	  recursos	  materials	  i	  humans	  

Noves	  competències	  durant	  la	  legislatura	  2011-‐15:	  
Educació	  
Promoció	  turística	  
Gestió	  de	  Recursos	  Hídrics	  
Gestió	  de	  Parcs	  Naturals	  

Iniciatives	  legislatives:	  
Llei	  de	  Capitalitat	  de	  Vila	  
Llei	  de	  Règim	  de	  Finançament	  dels	  Consells	  Insulars	  	  

Relacions	  Govern	  Autonòmic	  -‐	  Govern	  de	  l’Estat	  	  

Garantir,	  com	  està	  compromès,	  que	  l’aplicació	  del	  nou	  model	  de	  finançament	  de	  
les	  Comunitats	  Autònomes	  suposarà	  que	  el	  finançament	  de	  les	  Illes	  Balears	  es	  
trobarà	  per	  damunt	  de	  la	  mitjana	  com	  així	  es	  va	  comprometre	  el	  Govern	  de	  
l’Estat.	  

Garantir	  un	  adequat	  finançament	  per	  desenvolupar	  la	  llei	  de	  dependència	  i	  
autonomia	  personal.	  

Transferència	  de	  noves	  competències	  Estat-‐Govern.	  

Exigència	  d’una	  dotació	  adequada	  de	  recursos	  materials	  i	  humans.	  

Noves	  competències:	  
Justícia	  
Litoral	  i	  Ports	  
Polítiques	  actives	  d’ocupació	  

Transport	  aeri	  

Declaració	  de	  servei	  públic	  de	  vols	  entre	  Eivissa	  -‐	  Menorca	  i	  la	  península.	  

Revisió	  de	  la	  declaració	  del	  servei	  públic	  entre	  illes.	  

Avançar	  cap	  a	  la	  cogestió	  aeroportuària	  amb	  presència	  del	  Govern	  
autonòmic	  i	  dels	  Consells	  Insulars.	  

Aconseguir	  l’aplicació	  del	  descompte	  del	  50%	  per	  als	  residents	  
extracomunitaris.	  
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Port	  d’Eivissa	  

Es	  negociarà	  amb	  l’Autoritat	  Portuària	  de	  Balears	  la	  cessió	  del	  moll	  nord,	  o	  
d’una	  part	  del	  mateix,	  per	  a	  la	  instal·∙lació	  d’una	  gran	  marina	  seca	  amb	  
preus	  socials	  per	  donar	  resposta	  a	  la	  demanda	  existent	  d’amarraments	  per	  
a	  petites	  i	  mitjanes	  embarcacions,	  de	  tal	  manera	  que	  es	  podrà	  prescindir	  
de	  construir	  ports	  esportius	  que	  afectin	  el	  nostre	  litoral.	  

Es	  negociarà	  amb	  Autoritat	  Portuària	  per	  tal	  que	  la	  reforma	  de	  la	  primera	  
línia	  es	  faci	  tenint	  en	  compte	  la	  interacció	  de	  la	  ciutat	  amb	  el	  port,	  donant	  
total	  prioritat	  per	  als	  vianants	  i	  permetent	  l’obertura	  de	  la	  ciutat	  a	  la	  mar	  i	  
reduint	  al	  màxim	  les	  zones	  de	  circulació.	  I,	  en	  qualsevol	  cas,	  atenent	  les	  
propostes	  de	  l’Ajuntament	  d’Eivissa.	  	  

Delegació	  d’Oficina	  d’estrangeria	  d’Eivissa:	  dotació	  adequada	  de	  recursos	  
humans.	  

Iniciatives	  legislatives	  
Llei	  del	  Règim	  Especial	  de	  les	  Illes	  Balears	  (REB)	  	  

Racionalització	  administrativa	  

Reestructuració	  del	  sector	  públic	  autonòmic	  d’acord	  amb	  la	  Llei	  del	  Sector	  Públic	  
aprovada	  durant	  aquesta	  legislatura:	  

Revisió	  de	  la	  funcionalitat	  de	  les	  empreses	  públiques	  i	  de	  l’estructura	  
institucional	  del	  Govern	  i	  Consell	  Insular.	  

Correcció	  de	  les	  duplicitats	  administratives	  entre	  institucions.	  

Optimització	  d’infraestructures	  i	  equipaments	  públics	  abans	  de	  construcció	  de	  
noves.	  

Estructura	  administrativa	  d’Eivissa:	  és	  necessari	  repensar	  l’estructura	  
administrativa	  i	  institucional	  de	  l’illa	  des	  del	  punt	  de	  vista	  de	  la	  seva	  major	  
eficàcia,	  eficiència	  i,	  en	  definitiva,	  de	  donar	  un	  millor	  servei	  i	  atenció	  als	  
eivissencs	  i	  eivissenques.	  S’ha	  de	  valorar	  la	  validesa	  pràctica	  de	  l’actual	  nombre	  
d’ajuntaments.	  En	  aquesta	  línia	  i	  com	  a	  proposta	  per	  a	  la	  legislatura	  2011-‐15,	  
plantejam:	  

La	  gestió	  centralitzada	  i/o	  el	  mancomunament	  de	  serveis	  de	  caràcter	  insular	  
per	  tal	  de	  reduir	  costs	  i	  augmentar	  l’eficàcia:	  recursos	  hídrics,	  neteja	  de	  litoral,	  
recollida	  de	  residus,	  servei	  de	  bombers,	  servei	  de	  taxis,	  formació	  o	  serveis	  
funeraris	  (tanatori	  i	  crematori),	  entre	  d’altres.	  
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Polítiques	  econòmiques	  

La	  crisi	  econòmica	  d’abast	  mundial	  ha	  colpejat	  amb	  duresa	  les	  Illes	  Balears	  i	  
encara	  no	  està	  clar	  quan	  podrem	  sortir-‐ne.	  Però	  els	  efectes	  de	  la	  crisi	  no	  han	  
estat	  iguals	  a	  totes	  les	  illes	  i,	  per	  poder	  fer	  propostes	  de	  futur,	  cal	  conèixer	  i	  tenir	  
presents	  aquestes	  diferències	  territorials.	  Eivissa,	  juntament	  amb	  Formentera,	  
han	  estat	  les	  illes	  que	  més	  tard	  es	  varen	  veure	  afectades	  per	  la	  crisi	  i	  són	  les	  illes	  
que	  més	  aviat	  estan	  donant	  signes	  de	  recuperació.	  Prova	  d’això	  és	  que,	  a	  finals	  
del	  2010,	  les	  Pitiüses	  ja	  havien	  sortit	  tècnicament	  de	  la	  recessió	  econòmica	  i	  la	  
nostra	  economia	  mostra	  un	  major	  dinamisme	  que	  Mallorca	  o	  Menorca,	  reflectit	  
en	  dades	  positives	  d’augment	  del	  PIB	  interanual.	  És	  cert	  també	  que	  aquesta	  
recuperació	  del	  PIB	  interanual	  és	  mínima	  i	  ens	  fa	  pensar	  que	  la	  remuntada	  serà	  
molt	  llarga	  i	  costosa.	  

Aquesta	  situació	  ha	  tingut	  la	  seva	  traducció	  al	  mercat	  laboral.	  El	  ritme	  
d’increment	  de	  l’atur	  ha	  estat	  més	  lent	  que	  a	  les	  altres	  illes,	  hi	  ha	  hagut	  una	  
menor	  disminució	  de	  l’afiliació	  a	  la	  Seguretat	  Social	  i	  una	  notícia	  molt	  
esperançadora:	  les	  Pitiüses	  han	  estat	  les	  úniques	  illes	  de	  la	  Comunitat	  Autònoma	  
i	  dels	  pocs	  llocs	  de	  l’Estat	  Espanyol	  que	  han	  tancat	  el	  2010	  amb	  disminucions	  
interanuals	  de	  l’atur	  i,	  especialment,	  Eivissa	  amb	  382	  aturats	  menys	  que	  al	  
desembre	  de	  2009.	  Si	  es	  confirmés,	  tot	  i	  que	  fos	  mínim,	  el	  creixement	  interanual	  
d’afiliació	  a	  la	  Seguretat	  Social	  que	  hi	  havia	  al	  passat	  mes	  d’octubre,	  podríem,	  
fins	  i	  tot,	  parlar	  d’una	  lleugera	  creació	  neta	  d’ocupació.	  No	  obstant	  això,	  
estaríem	  davant,	  en	  tot	  cas,	  d’un	  augment	  quantitatiu	  que	  no	  qualitatiu	  dels	  
llocs	  de	  feina.	  

Les	  causes	  d’aquest	  panorama,	  comparativament,	  millor	  d’Eivissa	  respecte	  a	  les	  
altres	  illes	  descansa	  bàsicament	  en	  un	  bon	  comportament	  del	  sector	  turístic	  i,	  en	  
menor	  mesura,	  dels	  efectes	  de	  la	  inversió	  pública.	  Entre	  els	  indicadors	  turístics	  
més	  significatius,	  cal	  destacar	  l’augment	  del	  nombre	  de	  turistes	  (10.4%)	  i	  
l’augment	  de	  les	  pernoctacions	  (15%	  fins	  al	  mes	  de	  novembre),	  entre	  d’altres.	  
Les	  perspectives	  per	  a	  l’any	  vinent	  apunten	  a	  importants	  augment	  del	  nombre	  de	  
turistes	  (entre	  el	  15	  i	  el	  20%),	  especialment	  britànics	  i	  alemanys,	  atesos	  
l’increment	  de	  la	  connectivitat	  i	  els	  problemes	  de	  mercats	  competidors	  com	  
Tunísia,	  Egipte	  o	  Turquia.	  

Davant	  aquesta	  conjuntura	  econòmica	  que	  ens	  convida	  a	  sortir	  dels	  pessimisme,	  
hi	  ha	  qüestions	  que	  ens	  preocupen	  i	  plantejaments	  polítics	  amb	  els	  què	  no	  
coincidim	  per	  tal	  que	  sigui	  possible	  avançar	  cap	  al	  nou	  model	  econòmic	  que	  
defensam	  i	  que,	  necessàriament,	  ha	  d’anar	  lligat	  a	  la	  seva	  sostenibilitat	  social	  i	  
mediambiental:	  
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-‐	  L’excessiva	  especialització	  de	  la	  nostra	  economia	  basada	  en	  el	  monocultiu	  
turístic	  i	  el	  manteniment	  de	  paradigmes	  de	  creixement	  quantitatiu.	  

-‐	  L’escassa	  traducció	  del	  creixement	  d’activitat	  en	  clara	  creació	  de	  llocs	  de	  
feina	  i,	  el	  que	  és	  fonamental,	  en	  la	  millora	  de	  la	  qualitat	  de	  l’ocupació.	  

-‐	  La	  insuficient	  consideració	  dels	  agents	  socials	  a	  l’hora	  d’analitzar	  i	  planificar	  
la	  política	  econòmica,	  en	  general,	  i	  la	  turística,	  en	  particular.	  

-‐	  La	  consideració	  d’actuacions	  amb	  un	  elevat	  cost	  mediambiental,	  com	  són	  
els	  camps	  de	  golf	  o	  la	  creació	  de	  nous	  ports	  esportius,	  com	  a	  oferta	  
complementària	  que	  impliqui	  un	  augment	  de	  la	  qualitat	  turística,	  o	  el	  
desenvolupament	  del	  turisme	  residencial.	  En	  relació	  als	  primers,	  són	  
eloqüents	  les	  darreres	  dades	  conegudes	  sobre	  despesa	  turística	  diària	  a	  les	  
Illes	  Balears	  del	  2010.	  Mentre	  que	  a	  Mallorca,	  que	  compta	  amb	  més	  d’una	  
vintena	  de	  camps	  de	  golf,	  la	  despesa	  turista/dia	  ha	  estat	  de	  112,6	  euros,	  a	  
Eivissa	  ho	  va	  ser	  de	  123.6	  euros.	  	  

És	  per	  això,	  que	  des	  d’ExC,	  fem	  un	  conjunt	  de	  propostes	  que	  plantegen	  fomentar	  
l’economia	  productiva	  i	  generadora	  d’ocupació,	  la	  diversificació	  del	  sector	  
serveis	  amb	  activitats	  que	  no	  impliquin	  destrucció	  del	  territori,	  la	  potenciació	  
dels	  sectors	  quaternari	  (producció	  de	  béns	  públics	  de	  caràcter	  econòmic,	  
transport,	  comunicacions,	  recerca...)	  i	  quinari	  (seguretat,	  protecció	  i	  promoció	  
social,	  educativa,	  ocupacional,	  reinserció	  social...),	  el	  suport	  i	  el	  impuls	  a	  
activitats	  comercials	  i	  agroramaderes	  i	  pesqueres	  i	  donar	  protagonisme	  a	  la	  
recerca,	  el	  desenvolupament	  i	  la	  inversió	  (R+D+I).	  I	  tot	  això,	  amb	  l’objectiu	  posat	  
en	  la	  millora	  de	  les	  condicions	  de	  feina	  (temporalitat	  i	  sinistralitat	  laboral)	  i	  el	  
diàleg	  constant	  amb	  agents	  socials	  i	  econòmics.	  

Turisme	  

Som	  conscients	  de	  la	  centralitat	  de	  l’activitat	  turística	  a	  la	  nostra	  economia	  per	  la	  
seva	  capacitat	  per	  crear	  riquesa	  i	  ocupació	  si	  bé	  consideram	  que	  ha	  de	  ser	  
adaptada	  a	  les	  noves	  necessitats	  humanes	  i	  convertir-‐se	  en	  generadora	  de	  
beneficis	  socials	  i	  ambientals.	  

Les	  polítiques	  turístiques	  han	  d’orientar-‐se	  cap	  a	  la	  consecució	  de	  tres	  equilibris	  
bàsics	  a	  la	  nostra	  illa:	  equilibri	  social,	  mediambiental	  i	  convivencial.	  Equilibri	  
social	  que	  significa	  que	  la	  consolidació	  de	  l’activitat	  turística	  ha	  d’anar	  
acompanyada	  d’un	  augment	  dels	  llocs	  de	  feina	  i	  una	  millora	  de	  la	  seva	  qualitat.	  
Equilibri	  mediambiental	  que	  implica	  el	  manteniment	  i	  la	  millora	  del	  nostre	  
patrimoni	  natural	  i	  territorial.	  És	  per	  això	  que	  defensam	  la	  potenciació	  de	  
productes	  turístics	  alternatius,	  l’oferta	  hotelera	  en	  front	  del	  turisme	  residencial,	  
un	  manteniment	  i	  millora	  qualitativa	  de	  les	  places	  turístiques	  o,	  fins	  i	  tot,	  la	  seva	  
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disminució	  i	  no	  podem	  compartir	  ni	  la	  creació	  de	  camps	  de	  golf	  i	  ports	  esportius	  
ni	  la	  reconversió	  d’hotels	  en	  habitatges.	  En	  tercer	  lloc,	  però	  no	  menys	  important,	  
l’Equilibri	  convivencial	  que	  passa	  per	  compatibilitzar	  el	  turisme	  amb	  la	  qualitat	  
de	  vida	  dels	  residents.	  

El	  diàleg	  amb	  els	  agents	  socials,	  econòmics	  i	  amb	  la	  societat	  civil	  organitzada	  
esdevé	  crucial	  per	  aconseguir	  un	  turisme	  a	  la	  mida	  de	  les	  persones	  i	  del	  nostre	  
territori.	  

És,	  per	  tant,	  que,	  en	  aquesta	  lògica,	  fem	  les	  següents	  propostes	  programàtiques.	  

Propostes:	  

-‐	  Impuls	  de	  la	  Mesa	  de	  Turisme	  com	  a	  eina	  de	  participació,	  diàleg	  i	  concertació	  

-‐	  Assumpció	  de	  competències	  en	  promoció	  turística	  pel	  Consell	  Insular	  d’Eivissa.	  

-‐	  Impulsar	  la	  promoció	  turística	  als	  nous	  nínxols	  de	  mercat.	  

-‐	  Promoció	  d’Eivissa	  com	  turisme	  accessible.	  

-‐	  Aposta	  pel	  turisme	  social	  europeu,	  turisme	  d’Imserso	  i	  “slow	  breaks”	  com	  a	  
mesures	  de	  desestacionalització	  

-‐	  Aposta	  per	  turisme	  hoteler	  en	  front	  de	  turisme	  residencial:	  

Vetllar	  per	  la	  normalització	  del	  turisme	  residencial	  per	  incorporar-‐lo	  als	  
circuits	  turístics	  oficials	  perquè	  gaudeixi	  de	  les	  seues	  garanties	  i	  controls.	  

Estudiar	  i	  posar	  en	  marxa	  mesures	  de	  control	  del	  lloguer	  vacacional	  de	  
temporada.	  

-‐	  Aposta	  per	  turisme	  familiar	  i	  jove,	  en	  particular,	  pel	  turisme	  universitari.	  

-‐	  Priorització	  d’activitats	  turístiques	  no	  consumidores	  de	  territori:	  turisme	  
patrimonial,	  cultural	  i	  gastronòmic,	  turisme	  de	  natura	  (senderisme,	  
cicloturisme...),	  turisme	  esportiu,	  turisme	  nàutic	  (busseig,	  vela,...)	  i	  turisme	  de	  
congressos	  i	  de	  creuers.	  

-‐	  En	  relació	  al	  turisme	  de	  congressos,	  es	  promourà	  la	  creació	  d’un	  ens	  mixt,	  amb	  
la	  participació	  de	  l’empresariat	  i	  les	  institucions,	  encarregat	  de	  promoure	  i	  
gestionar	  aquest	  tipus	  de	  turisme,	  amb	  l’objectiu	  d’optimitzar	  les	  instal·∙lacions	  
existents,	  abans	  de	  promoure	  grans	  infraestructures	  de	  dubtosa	  rendibilitat.	  

-‐	  Recuperar	  i	  constituir	  una	  xarxa	  de	  camins	  rurals	  (sense	  asfaltar)	  i	  sendes	  per	  
fer	  rutes	  a	  peu	  i	  amb	  bicicleta,	  senyalitzant-‐les	  amb	  símbols	  reconeguts	  
internacionalment	  i	  elaboració	  del	  corresponent	  Catàleg	  per	  a	  la	  seva	  difusió.	  
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-‐	  Unificació	  de	  les	  estacions	  nàutiques	  de	  S.	  Antoni,	  Sta.	  Eulària	  i	  S.	  Josep.	  

-‐	  Reconversió	  de	  zones	  turístiques	  madures	  (S.	  Antoni,	  Ses	  Figueretes,	  Platja	  d’en	  
Bossa	  i	  Es	  Canar),	  d’acord	  als	  següents	  criteris:	  

Caràcter	  mixt	  de	  les	  inversions:	  inversió	  pública	  condicionada	  a	  inversió	  
privada	  i	  a	  la	  incorporació	  de	  millores	  mediambientals	  i	  de	  qualitat	  dels	  
establiments	  i	  els	  seus	  entorns.	  

Manteniment	  i	  millora	  o	  reducció	  del	  nombre	  de	  places	  turístiques.	  

Esponjament	  de	  la	  zona	  reconvertida.	  

-‐	  Aposta	  per	  millorar	  l’oferta	  turística:	  regulació	  del	  “tot	  inclòs”	  per	  exigir	  uns	  
mínims	  de	  qualitat	  i	  control	  del	  turisme	  residencial.	  

-‐	  Minimització	  de	  les	  actuacions	  en	  sòl	  rústic	  vinculades	  al	  turisme	  rural	  i	  
condicionades	  a	  la	  conservació	  de	  les	  cases	  pageses	  i	  el	  seu	  entorn.	  

-‐	  Adopció	  de	  mesures	  de	  “pacificació”	  en	  aquells	  indrets	  de	  difícil	  convivència	  
entre	  turistes	  i	  residents.	  

-‐	  Promoure	  la	  homologació	  de	  la	  carteleria	  assenyaladora	  a	  tots	  els	  municipis	  
(camins,	  platges,	  punts	  d’interès	  natural	  o	  patrimonial...)	  amb	  criteris	  de	  
claredat,	  simplicitat	  i	  integració	  paisatgística.	  

-‐	  Millora	  de	  les	  comunicacions	  amb	  el	  continent	  i	  amb	  Mallorca	  mitjançant	  
convenis	  amb	  companyies	  aèries	  i	  marítimes	  com	  a	  instrument	  
desestacionalitzador	  

-‐	  Afavorir	  la	  incorporació	  d’iniciatives	  de	  R+D+I	  a	  tots	  els	  àmbits	  del	  sector	  
turístic.	  	  

-‐	  Establir	  plans	  de	  formació	  continuada	  per	  millorar	  la	  professionalitat	  i	  la	  
qualitat	  del	  servei	  ofert	  pels	  treballadors	  del	  sector.	  

Comerç	  

Objectius:	  

-‐	  Petit	  i	  mitjà	  comerç	  com	  generador	  d’important	  activitat	  econòmica	  i	  
d’ocupació.	  

-‐	  Suport	  de	  l’Administració	  a	  aquest	  sector	  	  

-‐	  Millora	  de	  la	  qualitat	  i	  la	  competitivitat	  
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Propostes:	  

-‐	  Elaboració	  de	  plans	  de	  formació	  per	  als	  comerciants	  

-‐	  Finançament	  per	  a	  la	  millora	  dels	  comerços:	  accessibilitat,	  qualitat,	  imatge,	  
seguretat...	  

-‐	  Incentivació	  de	  l’ús	  de	  les	  Noves	  Tecnologies	  al	  comerç	  

-‐	  Vigilància	  dels	  processos	  d’implantació	  de	  les	  grans	  superfícies	  per	  tal	  de	  
minimitzar	  el	  seu	  impacte	  

-‐	  Vetllar	  perquè	  es	  facin	  les	  inspeccions	  destinades	  a	  combatre	  l’intrusisme	  i	  la	  
competència	  deslleial	  

-‐	  Suport	  a	  la	  promoció	  del	  comerç	  

-‐	  Foment	  de	  l’associacionisme	  dels	  diferents	  sectors	  dels	  comerciants	  

-‐	  Ajudes	  al	  sector	  de	  la	  restauració	  

-‐	  Manteniment	  del	  Viver	  d’Empreses	  per	  donar	  suport	  a	  nous	  projectes	  
comercials	  

-‐	  Estudi	  de	  viabilitat	  de	  creació	  d’una	  filial	  del	  Parc	  Bit	  a	  Eivissa.	  

Noves	  tecnologies	  

En	  un	  món	  on	  les	  noves	  tecnologies	  es	  converteixen	  en	  quotidianitat	  i	  on	  els	  
avenços	  tecnològics	  en	  el	  món	  de	  la	  informàtica	  i	  la	  comunicació	  estan	  cada	  
vegada	  més	  a	  l’abast	  de	  tothom	  no	  ens	  podem	  quedar	  enrere.	  Ens	  cal	  saber	  
aprofitar	  el	  que	  aquests	  sistemes	  posen	  a	  la	  nostra	  disposició.	  	  

Objectius:	  

-‐	  Fer	  accessible	  al	  conjunt	  de	  la	  ciutadania	  l’alfabetització	  digital	  i	  l’accés	  a	  les	  
noves	  tecnologies.	  

-‐	  Incorporar	  les	  noves	  tecnologies	  a	  tots	  els	  sectors	  productius.	  

-‐	  Modernització	  de	  l’Administració.	  

-‐	  Simplificació	  i	  agilització	  dels	  tràmits	  administratius	  i	  burocràtics.	  

-‐	  Facilitar	  la	  comunicació	  entre	  usuaris	  i	  dels	  usuaris	  amb	  l’Administració.	  
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Propostes:	  

-‐	  Implantar	  un	  sistema	  i	  una	  directiva	  de	  vídeo	  conferències	  homòleg	  entre	  el	  
Govern,	  els	  Consells	  i	  els	  Ajuntaments,	  el	  qual	  redundaria	  en	  un	  estalvi	  econòmic	  
i	  mediambiental	  important	  en	  comparació	  als	  trasllats	  realitzats	  actualment	  i	  en	  
una	  millora	  del	  rendiment	  de	  tècnics	  i	  polítics	  quant	  a	  disponibilitat	  a	  la	  seva	  seu	  
principal	  de	  treball.	  Aquest	  sistema	  s’oferiria	  també	  a	  col.lectius	  i	  associacions	  
que	  s’han	  de	  traslladar	  a	  Mallorca	  com	  a	  conseqüència	  de	  la	  seva	  activitat.	  

-‐	  Implantació	  del	  software	  lliure	  a	  les	  diferents	  administracions	  on	  encara	  no	  
s’hagi	  fet.	  

-‐	  Aconseguir	  la	  recepció	  correcta	  de	  la	  TDT	  a	  tota	  a	  l’illa.	  

-‐	  Promoure	  les	  xarxes	  WI-‐FI	  gratuïtes	  a	  tots	  els	  municipis	  d’Eivissa	  per	  tal	  de	  
facilitar	  l’accés	  a	  la	  internet	  a	  tothom	  en	  bones	  condicions.	  

-‐	  Avançar	  en	  la	  digitalització	  de	  les	  biblioteques	  públiques.	  

-‐	  Donar	  suport	  a	  les	  iniciatives	  de	  digitalització	  de	  documentació	  i	  llibres	  fets	  en	  
llengua	  catalana	  i	  editats	  a	  les	  Pitiüses.	  

-‐	  Dotar	  de	  mitjans	  econòmics	  i	  recursos	  humans	  als	  ajuntaments	  i	  Consell	  Insular	  
per	  al	  desenvolupament,	  implantació	  i	  gestió	  de	  les	  noves	  tecnologies.	  

-‐	  Oferir	  cursos	  de	  formació	  sobre	  noves	  tecnologies:	  

Amb	  especial	  atenció	  als	  col.lectius	  més	  desafavorits	  i	  facilitar	  l’accés	  
gratuït	  a	  les	  eines	  informàtiques.	  

Per	  al	  personal	  de	  les	  diferents	  administracions.	  

Per	  a	  les	  empreses	  i	  autònoms	  dels	  diferents	  sectors	  econòmics.	  

-‐	  Implantació	  coordinada	  entre	  Ajuntaments	  i	  Consell	  Insular	  d’una	  finestra	  única	  
virtual	  per	  agilitzar	  els	  tràmits	  administratius.	  

-‐	  Crear	  fòrum	  d’intercanvi	  d’informació	  i	  experiències	  en	  noves	  tecnologies	  per	  a	  
empreses,	  associacions	  i	  particulars.	  

-‐	  Incorporació	  d’estudis	  sobre	  noves	  tecnologies	  a	  la	  futura	  extensió	  de	  la	  UIB	  a	  
Sa	  Coma.	  	  
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Agricultura	  

L’agricultura	  a	  Eivissa	  presenta	  en	  aquests	  moments	  un	  doble	  vessant.	  Per	  una	  
banda,	  és	  tracta	  d’un	  sector	  econòmic,	  el	  sector	  primari,	  que	  malgrat	  a	  nivell	  
d’estadístiques	  a	  la	  nostra	  illa	  representa	  un	  percentatge	  menor	  en	  comparació	  a	  
d’altres	  sectors	  més	  visibles	  (com	  per	  exemple	  el	  turisme)	  genera	  una	  activitat	  i	  
representa	  una	  part	  important	  –des	  d’un	  punt	  de	  vista	  qualitatiu	  i	  humà-‐	  quant	  a	  
l’activitat	  empresarial	  i	  econòmica	  i,	  el	  que	  és	  més	  important,	  amb	  un	  gran	  
potencial	  per	  créixer	  i	  assolir	  un	  millor	  estatus	  en	  el	  nostre	  mercat	  i,	  per	  què	  no?,	  
al	  mercat	  exterior.	  

D’altra	  banda,	  el	  manteniment	  i	  la	  potenciació	  de	  l’agricultura	  a	  Eivissa	  genera	  
tota	  una	  sèrie	  d’externalitats	  que	  redunden	  directament	  i	  de	  forma	  molt	  
favorable	  en	  el	  manteniment	  dels	  nostres	  senyals	  d’identitat,	  el	  nostre	  paisatge	  
i,	  de	  retruc,	  en	  la	  millora	  de	  la	  nostra	  imatge	  cap	  als	  propis	  habitants	  –com	  a	  
beneficiaris	  directes	  d’aquest	  paisatge–	  i,	  especialment,	  cap	  als	  visitants	  que	  
descobreixen	  que	  Eivissa,	  a	  més	  de	  sol	  i	  platja,	  és	  una	  illa	  que	  ofereix	  unes	  
característiques	  territorials,	  paisatgístiques	  i	  culturals	  excepcionals.	  	  

Agricultura	  i	  turisme	  representen	  dues	  cares	  de	  la	  mateixa	  moneda,	  com	  també	  
ho	  és	  agricultura	  i	  cultura,	  amb	  l’excepcionalitat	  que	  sense	  la	  primera	  
(l’agricultura),	  difícilment	  la	  segona	  tengui	  un	  futur	  que	  ens	  permeti	  ésser	  
optimistes,	  atès	  que,	  sense	  les	  pràctiques	  agrícoles,	  la	  nostra	  cultura	  es	  veu	  
greument	  ferida.	  

Per	  tant,	  i	  donat	  que	  el	  manteniment	  i	  la	  potenciació	  de	  l’agricultura	  a	  Eivissa	  és	  
imprescindible	  per	  poder	  mirar	  al	  futur	  amb	  optimisme,	  cal	  posar	  els	  mitjans	  i	  els	  
recursos	  necessaris	  per	  canviar	  la	  tendència	  instal·∙lada	  a	  darrers	  del	  segle	  passat	  
d’abandonament	  de	  l’activitat	  agrària,	  per	  retornar-‐li	  el	  lloc	  que	  es	  mereix.	  Per	  
això	  cal	  neutralitzar	  les	  causes	  que	  l’afecten	  negativament,	  com	  és	  l’ús	  
urbanístic	  dels	  terrenys	  agrícoles	  i	  la	  sobreexplotació	  dels	  aqüífers,	  que	  ha	  donat	  
lloc	  a	  l’esgotament	  o	  la	  salinització	  d’alguns	  d’ells,	  i	  potenciar	  tot	  allò	  que	  
permeti	  la	  seua	  revitalització.	  

Objectius:	  

-‐	  Treballar	  per	  assegurar	  el	  manteniment	  de	  les	  explotacions	  existents	  i	  
incentivar	  la	  incorporació	  de	  noves	  explotacions	  agràries	  i	  ramaderes	  a	  la	  nostra	  
illa	  per	  acréixer	  el	  potencial	  existent.	  

-‐	  Col·∙laborar,	  en	  la	  mesura	  que	  sigui	  possible,	  en	  l’abaratiment	  dels	  costos	  de	  
producció,	  per	  a	  obtenir	  productes	  de	  qualitat	  i	  que	  siguin	  alhora	  competitius	  
dins	  el	  mercat.	  
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-‐	  Donar	  suport	  i	  promoure	  la	  creació	  de	  productes	  diferenciats	  i	  de	  qualitat	  que	  
permetin,	  per	  una	  banda	  diferenciar	  el	  nostre	  producte	  i,	  alhora,	  identificar	  i	  
protegir	  les	  seues	  característiques.	  	  

-‐	  Facilitar	  la	  formació	  de	  joves	  agricultors	  que	  asseguri	  l’existència	  d’un	  relleu	  
generacional	  d’acord	  amb	  les	  exigències	  del	  mercat	  actual	  i	  la	  pervivència	  dels	  
coneixements	  seculars,	  donant	  resposta,	  en	  tot	  moment,	  a	  les	  característiques	  
de	  la	  nostra	  illa.	  

-‐	  Treballar	  en	  el	  camp	  de	  la	  innovació	  per	  tal	  de	  trobar	  noves	  sortides	  a	  
productes	  que	  actualment	  no	  són	  rendibles	  però	  que	  formen	  part	  del	  nostre	  
paisatge	  i	  bagatge	  cultural.	  

-‐	  Donar	  suport	  al	  manteniment	  de	  les	  activitats	  menys	  rendibles	  i	  que	  redundin	  
en	  el	  manteniment	  del	  nostre	  paisatge.	  	  

Propostes:	  

-‐	  Continuar	  la	  tasca	  iniciada	  de	  dinamització	  del	  Consell	  Agrari	  per	  tal	  que	  tots	  els	  
sectors	  i	  agents	  implicats	  puguin	  fer	  valer	  la	  seua	  veu	  i	  alhora	  ser	  partíceps	  i	  
coautors	  de	  les	  polítiques	  i	  decisions	  que	  s’hagin	  de	  dur	  endavant.	  

-‐	  Treballar	  perquè	  les	  línies	  d’ajuts	  existents	  –europees,	  estatals	  o	  
autonòmiques–	  s’ajustin	  al	  màxim	  a	  les	  característiques	  illenques	  per	  tal	  
d’obtenir-‐ne	  el	  millor	  rendiment.	  

-‐	  Treballar	  per	  facilitar	  al	  màxim	  la	  tramitació	  administrativa	  així	  com	  per	  donar	  a	  
conèixer	  de	  forma	  àgil	  i	  clara	  tant	  les	  normatives	  com	  les	  línies	  d’ajuts	  existents,	  
facilitant-‐ne	  la	  seua	  tramitació.	  	  

-‐	  Creació	  i/o	  manteniment	  de	  línies	  de	  subvenció	  que	  permetin	  combatre	  
problemàtiques	  existents	  (o	  de	  noves	  que	  en	  puguin	  sorgir	  de	  forma	  puntual)	  així	  
com	  aprofundir	  el	  plans	  de	  treball	  coordinats	  amb	  les	  associacions	  corresponents	  
per	  a	  una	  millor	  eficiència	  en	  campanyes	  de	  control	  de	  plagues.	  

-‐	  Suport	  per	  al	  manteniment	  de	  les	  ADV	  (Associació	  de	  Defensa	  Vegetal)	  i	  ADS	  
(Associació	  de	  Defensa	  Sanitària)	  en	  la	  seua	  tasca	  de	  control	  i	  assessorament	  cap	  
als	  seus	  associats.	  

-‐	  Suport	  a	  la	  creació	  de	  noves	  associacions,	  l’objectiu	  de	  les	  quals	  sigui	  l’obtenció	  
d’un	  millor	  rendiment	  quant	  a	  producció,	  elaboració	  i/o	  comercialització	  de	  
productes	  illencs.	  

-‐	  Suport	  a	  les	  cooperatives	  per	  a	  un	  millor	  funcionament	  que	  ha	  de	  redundar	  en	  
un	  major	  i	  millor	  servei	  cap	  al	  seus	  associats:	  estudiar	  línies	  de	  col·∙laboració	  
entre	  aquestes	  per	  abaratir	  costos	  tant	  de	  productes	  com	  de	  serveis.	  
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-‐	  Suport	  a	  la	  creació	  de	  marques	  de	  garantia,	  col·∙lectives	  o	  de	  denominació	  
d’origen	  que	  alhora	  que	  identifiquen	  i	  protegeixen	  les	  característiques	  dels	  
nostres	  productes,	  ens	  han	  d’ajudar	  a	  la	  seua	  promoció	  cap	  als	  nostres	  mercats	  
tant	  interiors	  com	  exteriors.	  

-‐	  Potenciar	  i	  establir	  línies	  d’ajuts	  per	  a	  la	  promoció	  de	  la	  transformació	  i	  
envasament	  de	  productes	  eivissencs	  per	  a	  una	  millor	  implantació	  entre	  els	  
circuits	  de	  venda	  de	  cara	  al	  potencial	  consumidor.	  

-‐	  Protecció	  i	  promoció	  del	  producte	  autòcton,	  com	  a	  patrimoni	  illenc	  i	  producte	  
diferenciat,	  per	  assegurar	  la	  seua	  pervivència	  en	  el	  temps	  i	  facilitar	  la	  seua	  
introducció	  al	  mercat:	  Tant	  la	  línia	  de	  promoció	  i	  foment	  de	  races	  autòctones,	  
com	  el	  suport	  al	  manteniment	  del	  banc	  de	  llavors	  autòctones	  i	  les	  línies	  
d’investigació	  i	  promoció	  que	  es	  duguin	  a	  terme.	  

-‐	  Promocionar	  el	  segell	  ecològic	  entre	  els	  potencials	  productors	  de	  la	  nostra	  illa	  i	  
assegurar-‐ne	  la	  producció	  de	  cara	  al	  mercat	  interior.	  	  

-‐	  Impulsar	  la	  formació	  de	  nous	  agricultors	  i	  ramaders,	  a	  través	  del	  centre	  integrat	  
de	  formació	  agroambiental	  de	  Can	  Marines.	  Aquest	  centre	  ha	  de	  ser	  el	  centre	  de	  
referència	  quant	  a	  formació	  relativa	  al	  sector	  primari	  i,	  amb	  la	  coparticipació	  dels	  
diferents	  agents	  socials,	  ha	  de	  donar	  resposta	  a	  les	  necessitats	  i	  inquietuds	  que	  
vagin	  sorgint	  a	  la	  nostra	  illa	  quant	  al	  sector	  agroambiental.	  	  

-‐	  Impulsar	  línies	  d’investigació	  per	  donar	  noves	  sortides	  a	  productes	  que	  
actualment	  són	  poc	  rendibles	  i	  que,	  paral·∙lelament,tenen	  un	  gran	  potencial	  per	  
la	  seua	  importància	  paisatgística	  i/o	  cultural	  (ex.	  Cultius	  de	  secà	  i	  concretament	  
els	  possibles	  usos	  culinaris	  de	  la	  garrova)	  

-‐	  Impulsar	  la	  figura	  del	  contracte	  agrari	  per	  tal	  de	  facilitar	  el	  manteniment	  
d’aquests	  paisatges	  menys	  rendibles	  quant	  a	  producció,	  però	  d’un	  alt	  valor	  
paisatgístic.	  

-‐	  Promoure	  la	  creació	  de	  mercats	  pagesos	  de	  forma	  periòdica	  a	  cada	  municipi.	  

-‐	  Promoció	  dels	  productes	  eivissencs	  tant	  a	  través	  dels	  canals	  existents	  i	  
assistència	  a	  fires	  (interiors	  i/o	  exteriors)	  com	  amb	  la	  creació	  de	  nous	  canals	  o	  
figures	  de	  promoció	  (setmanes	  gastronòmiques,	  promocions	  de	  productes	  
autòctons	  de	  temporada	  a	  mercats,	  visites	  escolars	  a	  finques,	  campanyes	  de	  
fruita	  als	  centres	  educatius,etc).	  

-‐	  Impulsar	  els	  horts	  ecològics	  públics	  i	  urbans,	  a	  escoles	  i	  centres	  per	  a	  majors,	  
així	  com	  la	  jardineria	  pública	  i	  privada.	  
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-‐	  Impulsar	  la	  fabricació	  de	  pinsos	  autòctons	  (de	  garrova,	  de	  cereal…)	  aprofitant	  
les	  instal·∙lacions	  existents	  a	  la	  cooperativa	  de	  Sant	  Antoni,	  alhora	  que	  es	  fomenta	  
la	  reutilització	  de	  terres	  fins	  ara	  abandonades.	  

-‐	  Mantenir	  l’illa	  lliure	  de	  productes	  transgènics.	  

-‐	  Vetllar	  per	  al	  manteniment	  i	  noves	  creacions	  de	  comunitats	  de	  regants	  així	  com	  
perquè	  la	  xarxa	  d’aigües	  depurades	  per	  a	  ús	  agrícola	  sigui	  real	  a	  curt	  termini	  i	  
efectiu.	  

-‐	  Aprofundir	  en	  les	  línies	  de	  col·∙laboració	  amb	  el	  Govern	  balear	  i	  l’Estat	  per	  tal	  de	  
millorar	  l’exercici	  de	  les	  competències	  en	  agricultura	  a	  l’illa	  d’Eivissa.	  

-‐	  Foment	  de	  l’agricultura	  i	  ramaderia	  ecològiques.	  

-‐	  Promoure	  la	  producció	  agrícola	  -‐	  ramadera	  per	  tal	  de	  cobrir	  la	  major	  part	  de	  les	  
necessitats	  alimentàries	  d’Eivissa.	  	  

-‐	  Promoure	  la	  producció	  de	  fertilitzants	  naturals	  a	  l’illa.	  

Pesca	  

Pel	  que	  fa	  la	  pesca,	  aquesta	  representa	  a	  Eivissa,	  una	  part	  del	  sector	  primari	  molt	  
important	  perquè	  és	  font	  de	  treball	  i	  forma	  part	  intrínseca	  de	  la	  nostra	  cultura	  i	  
la	  nostra	  gastronomia.	  

Les	  illes	  d’Eivissa	  i	  Formentera	  es	  poden	  considerar	  com	  un	  àrea	  de	  pesca	  
individualitzada	  de	  la	  resta	  de	  l’arxipèlag	  Balear	  (el	  qual,	  a	  la	  seua	  vegada	  és	  
també	  un	  àrea	  de	  pesca	  individualitzada	  en	  la	  Mediterrània	  Occidental),	  ja	  que	  el	  
canal	  que	  separa	  les	  Pitiüses	  de	  Mallorca	  assoleix	  fondàries	  superiors	  als	  1.000m,	  
aïllant	  d’aquesta	  manera	  la	  plataforma	  pitiusa	  de	  la	  resta.	  Les	  seues	  pesqueres	  
són	  explotades	  per	  una	  flota	  professional,	  d’unes	  70	  embarcacions	  a	  Eivissa,	  de	  
característiques	  socioeconòmiques	  i	  tècniques	  particulars	  que	  la	  diferencien	  de	  
la	  del	  Continent.	  D’aquestes,	  només	  una	  petita	  part	  es	  dediquen	  a	  la	  pesca	  
d’arrossegament	  i	  la	  resta	  corresponen	  a	  petits	  llaüts	  de	  pesca	  artesanal.	  La	  seua	  
producció	  tan	  sols	  suposa	  el	  20	  %	  del	  peix	  fresc	  consumit	  a	  l’illa	  però	  correspon	  
al	  segment	  de	  major	  qualitat	  del	  mercat.	  Tot	  i	  això,	  no	  sempre	  és	  fàcil	  identificar	  
al	  mercat	  el	  peix	  pescat	  a	  Eivissa,	  malgrat	  s’han	  començat	  a	  fer	  grans	  esforços	  
Peix	  Nostrum	  amb	  marques	  específiques	  per	  diferenciar-‐ne	  les	  produccions.	  En	  
aquests	  moments,	  la	  comercialització	  i	  la	  promoció	  dels	  productes	  pesquers	  és	  
el	  principal	  repte	  per	  aconseguir	  la	  necessària	  rendibilitat	  del	  nostre	  sector	  
pesquer.	  

D’altra	  banda,	  avui	  dia,	  a	  més	  de	  ser	  una	  activitat	  professional,	  la	  pesca	  té	  també	  
un	  important	  caire	  lúdic	  i	  esportiu	  que	  ha	  anat	  substituint	  a	  l’antiga	  activitat	  
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complementària	  pròpia	  d’una	  economia	  rural	  de	  subsistència.	  Com	  a	  exemple,	  
cal	  dir	  que,	  a	  Eivissa,	  actualment	  comptam	  amb	  més	  de	  5000	  llicències	  de	  pesca	  
recreativa.	  Factors	  com	  el	  turisme,	  la	  massificació	  de	  les	  aigües	  i	  la	  pesca	  
professional	  a	  gran	  escala	  han	  fet	  que	  el	  sector	  hagi	  viscut	  uns	  grans	  canvis	  que,	  
juntament	  amb	  els	  nous	  estils	  de	  vida,	  ha	  propiciat	  greus	  perills	  per	  a	  la	  seua	  
pervivència.	  És	  precís,	  en	  conseqüència,	  dins	  el	  marc	  competencial	  estatutari,	  
que	  ens	  dotem	  d’instruments	  normatius	  propis	  adaptats	  a	  les	  circumstàncies	  i	  
característiques	  dels	  nostres	  recursos	  i	  litoral	  que	  regulin	  l’activitat	  pesquera	  en	  
totes	  les	  seves	  modalitats.	  Així	  mateix,	  es	  fa	  necessària	  la	  aprovació	  de	  una	  llei	  
autonòmica	  de	  pesca.	  

Objectius:	  

-‐	  Aconseguir	  la	  necessària	  rendibilitat	  del	  nostre	  sector	  pesquer	  

-‐	  Millorar	  els	  actuals	  sistemes	  i	  canals	  de	  comercialització	  dels	  productes	  
pesquers.	  

-‐	  Promocionar	  les	  espècies	  pesqueres	  que,	  principalment	  pels	  canvis	  alimentaris	  
en	  la	  societat,	  han	  perdut	  interès	  comercial.	  

-‐	  Millorar	  la	  identificació	  dels	  nostres	  productes	  pesquers.	  

Propostes:	  

-‐	  Adoptar	  mesures	  de	  conservació,	  protecció	  i	  regeneració	  dels	  recursos	  marins:	  

L’establiment	  de	  reserves	  marines	  al	  nostre	  àmbit	  s’ha	  demostrat	  que	  és	  
un	  potent	  instrument	  de	  gestió	  dels	  recursos	  marins,	  a	  l’hora	  que	  és	  el	  
millor	  sistema	  de	  cara	  a	  garantir	  la	  conservació	  de	  la	  pesca	  costera	  
artesanal.	  	  

Implementació	  de	  vedes	  i	  altres	  eines	  de	  gestió	  i	  conservació	  dels	  recursos	  
(talles	  mínimes,	  etc.),	  són	  instruments	  a	  desenvolupar	  de	  cara	  a	  la	  
conservació	  i	  protecció	  dels	  nostres	  recursos	  marins.	  Es	  fonamental	  regular	  
tan	  la	  pesca	  professional	  com	  la	  recreativa	  dins	  de	  las	  zones	  de	  veda,	  i	  
canviar	  de	  lloc	  si	  així	  ho	  aconsellen	  els	  estudis	  tècnics	  aquestes	  zones	  per	  
regenerar	  i	  conservar	  la	  fauna	  marina	  existent.	  	  

-‐	  Garantir	  l’explotació	  sostenible	  dels	  recursos	  pesquers:	  l’augment	  en	  la	  
utilització	  de	  noves	  tecnologies	  i	  el	  disseny	  d’embarcacions	  cada	  vegada	  més	  
eficients,	  fa	  necessari	  prendre	  mesures	  per	  tal	  de	  garantir	  tant	  una	  explotació	  
sostenible	  dels	  recursos,	  com	  el	  control	  i	  gestió	  de	  les	  diferents	  modalitats	  de	  
pesca.	  
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-‐	  Dissenyar	  i	  desenvolupar	  les	  necessàries	  eines	  legislatives	  per	  establir	  
l’ordenació	  del	  sector:	  canvis	  de	  port	  base,	  certificats	  de	  professionalitat,	  llocs	  de	  
desembarcament	  de	  peix,	  punts	  de	  primera	  venda,	  etc.	  

-‐	  Adequar	  i	  millorar	  la	  flota:	  els	  mecanismes	  financers,	  tant	  europeus,	  nacionals	  
com	  autonòmics,	  brinden	  una	  oportunitat	  única	  al	  sector	  pesquer	  per	  
l’adequació	  i	  millora	  de	  la	  flota.	  L’Administració	  ha	  de	  poder	  assessorar	  als	  
pescadors	  per	  poder	  fer	  realitat	  aquesta	  millora,	  i	  ha	  de	  fer	  el	  control	  exhaustiu	  
de	  les	  activitats	  que	  es	  duen	  a	  terme	  i	  de	  la	  gestió	  de	  les	  ajudes.	  

-‐	  Millora	  en	  la	  comercialització	  dels	  productes	  pesquers	  de	  la	  nostra	  illa,	  
mitjançant	  l’actual	  marca	  pròpia	  (Peix	  Nostrum)	  i	  d’altres	  que	  es	  puguin	  
desenvolupar,	  campanyes	  de	  promoció,	  garanties	  de	  qualitat	  dels	  nostres	  
productes,	  millora	  dels	  canals	  de	  comercialització,	  etc.	  

-‐	  Promoure	  la	  formació,	  investigació	  i	  desenvolupament	  tecnològic	  en	  matèria	  
pesquera,	  establint	  mecanismes	  de	  col·∙laboració	  entre	  les	  diferents	  
administracions	  i	  les	  institucions	  científiques.	  

-‐	  Establiment	  de	  mecanismes	  de	  col·∙laboració	  entre	  totes	  les	  administracions	  
implicades	  en	  la	  inspecció	  i	  control	  pesquer	  (inspectors	  del	  Consell	  Insular,	  
vigilants	  de	  les	  reserves	  marines,	  Guardia	  Civil,	  etc.)	  per	  tal	  d’optimitzar	  tots	  els	  
mitjans	  humans	  i	  materials	  disponibles	  i	  assegurar	  el	  correcte	  control	  de	  
l’activitat	  pesquera	  a	  Pitiüses.	  	  

-‐	  Impulsar	  la	  formació	  nàutica	  pesquera	  i	  la	  incorporació	  de	  joves	  al	  sector	  de	  la	  
pesca	  mitjançant	  l’oferiment	  de	  cursos	  capacitació	  de	  formació	  professional	  
nàutica	  pesquera:	  de	  Patró	  Local	  de	  Pesca,	  de	  Patró	  Costaner	  Polivalent	  i	  de	  
Formació	  Bàsica.	  L’objectiu	  és	  impartir	  la	  formació	  als	  dos	  ports	  pesquers	  (Eivissa	  
i	  Sant	  Antoni),	  als	  llocs	  i	  amb	  els	  horaris	  compatibles	  amb	  les	  necessitats	  dels	  
alumnes	  (pescadors),	  per	  aconseguir	  una	  major	  qualificació	  professional	  de	  la	  
gent	  de	  la	  mar	  que	  ja	  va	  embarcada	  i	  incorporar	  noves	  tripulacions.	  

Iniciatives	  legislatives:	  

-‐	  Redactar	  i	  aprovar	  una	  llei	  de	  pesca	  

Caça	  

Propostes:	  

-‐	  Impulsar	  la	  figura	  del	  Consell	  Insular	  de	  Caça,	  amb	  la	  participació	  de	  tots	  els	  
agents	  implicats	  per	  tal	  de	  debatre	  les	  decisions	  que	  s’hagin	  de	  prendre	  en	  
l’exercici	  d’aquesta	  nova	  competència.	  
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-‐	  Gestionar	  el	  vedat	  social	  de	  caça	  i	  amb	  l’objectiu	  de	  difondre	  al	  màxim	  la	  seua	  
funció	  i	  millorar	  així	  el	  servei	  que	  ha	  de	  prestar	  al	  col·∙lectiu	  dels	  caçadors.	  

-‐	  Creació	  i	  posada	  en	  marxa	  de	  l’examen	  del	  caçador	  en	  aplicació	  de	  la	  llei	  de	  
caça.	  

-‐	  Redacció,	  en	  col·∙laboració	  amb	  els	  ajuntaments	  i/o	  les	  associacions	  de	  
caçadors,	  dels	  plans	  tècnics	  de	  caça	  per	  al	  terrenys	  lliures.	  Mentre	  aquests	  no	  
s’hagin	  aprovat,	  treballar	  amb	  els	  ajuntaments	  i	  els	  col·∙lectius	  implicats	  per	  a	  
l’aprovació	  d’un	  pla	  marc.	  

-‐	  Protegir	  i	  potenciar	  la	  caça	  tradicional	  amb	  cans	  i	  sense	  armes.	  

	  

	  

Polítiques	  socials	  

La	  política	  social	  té	  com	  a	  objectiu	  fonamental	  la	  reducció	  de	  les	  desigualtats	  i	  la	  
millora	  de	  les	  condicions	  de	  vida	  del	  conjunt	  de	  la	  població	  per	  tal	  de	  facilitar	  
l’exercici,	  des	  de	  la	  igualtat	  d’oportunitats,	  dels	  drets	  de	  ciutadania	  i	  d’afavorir	  la	  
cohesió	  i	  el	  progrés	  social.	  Parlar	  de	  política	  social	  és	  parlar	  de	  salut,	  d’educació,	  
d’ocupació,	  d’habitatge	  i	  de	  serveis	  socials,	  pilars	  bàsics	  tots	  ells	  de	  l’Estat	  del	  
Benestar.	  Si	  les	  polítiques	  socials	  són	  un	  eix	  fonamental	  dels	  projectes	  
progressistes,	  esdevenen	  encara	  més	  necessàries	  en	  època	  de	  crisi	  econòmica;	  
aquesta	  colpeja	  amb	  duresa	  el	  teixit	  social	  però	  no	  ho	  fa	  per	  igual	  a	  tothom.	  És	  
responsabilitat	  de	  les	  institucions	  pal·∙liar,	  en	  les	  mesures	  de	  les	  seves	  
possibilitats,	  els	  efectes	  de	  la	  crisi	  i	  corregir	  els	  greuges	  que	  se’n	  deriven.	  D’altra	  
banda,	  no	  podem	  obviar	  que	  les	  polítiques	  globals	  que	  s’estan	  imposant	  com	  a	  
sortida	  de	  la	  crisi	  estan	  posant	  en	  el	  punt	  de	  mira	  el	  mateix	  Estat	  del	  Benestar.	  

Les	  propostes	  programàtiques	  que	  presentam	  apunten	  als	  següents	  objectius:	  

-‐	  Una	  educació	  pública	  i	  de	  qualitat:	  defensam	  l’educació	  pública	  i	  de	  qualitat	  i	  
l’entenem	  com	  la	  base	  per	  a	  una	  societat	  cohesionada,	  tolerant	  i	  cívica,	  la	  qual	  
cosa	  la	  converteix	  en	  objectiu	  pressupostari	  prioritari.	  Som	  conscients	  que	  és	  una	  
assignatura	  pendent	  dels	  governs	  progressistes	  degut,	  només	  en	  part,	  a	  les	  
mancances	  històriques	  del	  sector	  que	  mai	  són	  corregides	  del	  tot.	  Així	  ho	  
demostren	  les	  xifres	  que	  periòdicament	  ens	  ofereix,	  per	  exemple,	  l’Informe	  PISA	  
sobre	  la	  situació	  de	  l’educació	  a	  les	  Illes	  Balears.	  No	  podem	  obviar,	  d’altra	  banda,	  
la	  incidència	  negativa	  de	  la	  dinàmica	  econòmica-‐laboral	  en	  relació	  a	  
l’abandonament	  prematur	  del	  sistema	  educatiu	  per	  part	  dels	  estudiants	  illencs.	  	  
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Pel	  que	  fa	  a	  Eivissa,	  detectam	  els	  següents	  problemes	  bàsics:	  

El	  dèficit	  de	  planificació	  i	  execució	  d’equipaments	  educatius	  

La	  insuficient	  oferta	  formativa.	  L’educació	  no	  ha	  de	  tenir	  com	  únic	  objectiu	  
la	  formació	  per	  trobar	  feina	  però	  aquesta	  és	  una	  funció	  fonamental.	  En	  
aquest	  sentit,	  resulta	  molt	  il·∙lustrativa	  l’anàlisi	  de	  les	  dades	  d’atur	  en	  
relació	  a	  la	  formació	  de	  les	  persones	  que	  es	  troben	  en	  aquesta	  situació.	  
Així,	  si	  consultem	  el	  nivell	  d’estudis	  de	  les	  persones	  aturades	  a	  Eivissa	  al	  
mes	  de	  desembre	  de	  2010,	  ens	  trobam	  que	  el	  92.1%	  d’elles	  tenen	  
simplement	  estudis	  de	  primària	  (26.4%)	  o	  de	  secundària	  (65.3%).	  Crida	  
l’atenció	  que	  només	  21	  (0.2%)	  d’elles	  tenen	  estudis	  de	  Formació	  
Professional	  bàsica	  o	  mitja	  i	  318	  (2.8%)	  de	  FP	  superior	  

L’escassa	  coordinació	  entre	  institucions	  amb	  competències.	  	  

La	  inoperància	  de	  la	  delegació	  territorial	  que	  no	  té	  ni	  pressupost	  ni	  
competències.	  	  

-‐	  Una	  sanitat	  pública	  i	  de	  qualitat:	  defensam	  una	  sanitat	  pública	  i	  de	  qualitat	  
com	  altre	  dels	  pilars	  de	  l’Estat	  del	  Benestar.	  El	  sistema	  de	  Salut	  Pública	  ha	  de	  
garantir	  una	  assistència	  sanitària	  gratuïta,	  universal,	  excel.lent,	  eficaç	  i	  segura	  la	  
qual	  cosa	  passa	  per	  convertir-‐la	  en	  una	  prioritat	  pressupostària	  i	  exigeix	  una	  
gestió	  eficient	  i	  rigorosa.	  	  

-‐	  Més	  i	  millor	  ocupació:	  sense	  dubte,	  l’efecte	  més	  cruel	  de	  la	  crisi	  econòmica	  és	  
l’atur.	  Més	  de	  45.000	  persones	  al	  conjunt	  de	  les	  Illes	  Balears,	  de	  les	  quals	  més	  de	  
4.500	  serien	  d’Eivissa,	  han	  perdut	  la	  seva	  feina	  des	  del	  començament	  d’aquesta	  
legislatura.	  Certament,	  no	  és	  la	  funció	  principal	  de	  les	  institucions	  crear	  ocupació	  
però	  les	  seves	  actuacions	  poden	  ser	  determinants	  perquè	  es	  creïn	  nous	  llocs	  de	  
feina	  i,	  sobretot,	  pot	  facilitar	  l’accés	  a	  l’ocupació	  dels	  aturats	  i	  aturades	  i	  ajudar-‐
los	  mentre	  ho	  aconsegueixen.	  En	  aquest	  sentit,	  les	  nostres	  prioritats	  seran:	  

La	  inversió	  en	  formació	  de	  les	  persones	  que	  cerquen	  feina,	  requisit	  
fonamental	  per	  a	  la	  seva	  inserció	  laboral.	  Es	  prestarà	  especial	  atenció	  als	  
aturats	  de	  llarga	  durada,	  als	  provinents	  del	  sector	  de	  la	  construcció	  per	  tal	  
que	  puguin	  reorientar-‐se	  cap	  a	  altres	  sectors	  productius	  i	  a	  tots	  aquells	  
que	  tenen	  més	  dificultats	  per	  a	  trobar	  feina.	  

Mantenir	  la	  inversió	  pública	  en	  infraestructures	  necessàries	  i	  donar	  suport	  
a	  la	  inversió	  privada	  en	  economia	  productiva.	  

Establir	  ajudes	  temporals	  per	  a	  les	  persones	  aturades	  sense	  recursos	  
mentre	  dura	  el	  seu	  procés	  formatiu.	  
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D’altra	  banda,	  no	  es	  pot	  perdre	  de	  vista	  el	  problema	  de	  la	  sinistralitat	  laboral.	  
Durant	  l’actual	  legislatura,	  aquesta	  ha	  disminuït	  al	  conjunt	  de	  les	  Illes	  Balears	  en	  
un	  36.1%	  i	  a	  Eivissa	  en	  un	  30.6%.	  No	  obstant	  això,	  s’han	  de	  continuar	  fent	  
esforços	  per	  millorar	  les	  condicions	  de	  feina	  i	  és,	  per	  això,	  que	  proposem	  un	  II	  Pla	  
de	  Xoc	  contra	  la	  Sinistralitat	  Laboral.	  

-‐	  Enfortiment	  del	  quart	  pilar	  de	  l’Estat	  del	  Benestar:	  

Desenvolupament	  de	  la	  llei	  estatal	  de	  dependència:	  les	  darreres	  dades	  
aportades	  pel	  Govern	  de	  les	  Illes	  Balears	  es	  refereixen	  a	  què	  el	  72.2%	  de	  les	  
persones	  amb	  dret	  a	  prestació	  l’estan	  rebent.	  Cal	  agilitzar	  la	  tramitació	  de	  
les	  sol.licituds	  i	  el	  que	  és	  més	  important	  garantir	  el	  seu	  finançament	  i	  el	  
suficient	  nombre	  de	  places	  de	  residència	  i	  centres	  de	  dia	  a	  Eivissa.	  Els	  
retalls	  fets	  des	  del	  Govern	  de	  l’Estat	  resulten	  molt	  preocupants.	  

Desenvolupament	  de	  la	  llei	  autonòmica	  de	  serveis	  socials:	  els	  serveis	  
socials	  són	  considerats	  el	  “quart	  pilar”	  de	  l’Estat	  del	  Benestar	  (juntament	  
amb	  l’educació,	  la	  sanitat	  i	  les	  pensions)	  en	  tant	  que	  són	  un	  instrument	  
privilegiat	  per	  afavorir	  l’autonomia	  de	  les	  persones,	  per	  millorar	  les	  
condicions	  de	  vida,	  per	  eliminar	  situacions	  d’injustícia	  social	  i	  per	  afavorir	  la	  
inclusió	  social.	  La	  Llei	  de	  Serveis	  Socials	  que	  ha	  estat	  aprovada	  durant	  
aquesta	  legislatura	  ha	  estat	  valenta	  a	  l’hora	  de	  preveure	  l’aprovació	  de	  la	  
cartera	  de	  serveis,	  entesos	  com	  les	  prestacions	  a	  les	  quals	  la	  ciutadania	  
tindrà	  dret,	  dret	  subjectiu	  i,	  per	  tant,	  exigible	  a	  les	  administracions	  
competents,	  eliminant	  així	  el	  caràcter	  assistencialista	  dels	  serveis	  socials.	  
Tot	  això	  serà	  per	  nosaltres	  una	  prioritat	  pressupostària	  i	  la	  revisió	  del	  
finançament	  de	  la	  competència	  en	  assumptes	  socials	  del	  Consell	  Insular,	  
una	  necessitat.	  

Més	  i	  millor	  participació	  ciutadana:	  hem	  de	  cercar	  mecanismes	  que	  
afavoreixin	  la	  comunicació	  bidireccional	  entre	  ciutadans	  i	  institucions	  
públiques.	  Som	  conscients	  de	  l’escassa	  permeabilitat	  de	  les	  institucions	  i,	  
sovint,	  dels	  responsables	  polítics.	  Som	  conscients,	  així	  mateix,	  que	  l’èxit	  de	  
les	  actuacions	  polítiques	  passa,	  en	  bona	  mesura,	  per	  la	  seva	  assumpció	  per	  
part	  de	  la	  ciutadania	  i	  la	  participació	  ciutadana	  en	  la	  seva	  planificació	  és	  un	  
requisit	  bàsic.	  

Educació	  

Objectius:	  

-‐	  Educació	  pública	  de	  qualitat	  com	  a	  base	  d’una	  societat	  cohesionada,	  tolerant	  i	  
cívica	  
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-‐	  Prioritzar	  la	  inversió	  en	  educació	  

-‐	  Fer	  de	  la	  igualtat	  d’oportunitats	  una	  realitat	  en	  l’accés	  a	  l’educació	  

-‐	  Planificar	  a	  mig	  i	  llarg	  termini	  els	  equipaments	  educatius	  i	  executar	  a	  curt	  
termini	  aquells	  que	  són	  urgents	  

-‐	  Revisar	  l’oferta	  formativa	  d’Eivissa	  adaptant-‐la	  a	  les	  necessitats	  socials	  i	  les	  
demandes	  del	  mercat	  laboral	  

-‐	  Coordinar	  les	  actuacions	  de	  les	  diferents	  administracions	  amb	  competències	  en	  
educació	  

-‐	  Transferir	  les	  competències	  d’Educació	  al	  Consell	  Insular	  	  

-‐	  Concertació	  Administració	  -‐	  Associacions	  de	  Pares	  i	  Mares	  -‐organitzacions	  
sindicals	  

Propostes:	  

-‐	  Augmentar	  la	  inversió	  en	  educació	  fins	  a	  arribar	  al	  6%	  del	  PIB	  

-‐	  Transferir	  les	  competències	  d’Educació	  al	  Consell	  Insular.	  Mentre	  es	  produeix	  la	  
negociació	  de	  la	  transferència,	  les	  delegacions	  territorials	  passaran	  a	  ser	  
Direccions	  Generals	  amb	  la	  seva	  corresponent	  dotació	  competencial	  i	  
pressupostària.	  	  

-‐	  Consolidació	  i	  progressiu	  augment	  de	  la	  dotació	  econòmica	  de	  les	  escoles	  
d’adults	  per	  part	  del	  Consell	  Insular.	  

-‐	  Dinamització	  del	  Consell	  Escolar	  Insular	  

-‐	  Revisió	  dels	  concerts	  educatius	  amb	  centres	  d’ensenyament	  privats	  en	  el	  cas	  
d’existència	  de	  places	  als	  centres	  públics.	  

-‐	  Dotar	  de	  major	  transparència	  a	  la	  política	  de	  matriculació,	  repartint	  
equitativament	  els	  alumnes	  amb	  necessitats	  especials	  a	  tots	  els	  centres	  
sostinguts	  amb	  diners	  públics.	  

-‐	  Garantir	  un	  sistema	  objectiu	  d’accés	  al	  lloc	  de	  treball,	  basats	  ens	  els	  principis	  
d’igualtat,	  mèrit	  i	  capacitat,	  a	  tots	  els	  centres	  docents	  finançats	  amb	  diners	  
públics,	  siguin	  de	  titularitat	  pública	  o	  privada.	  

-‐	  Redacció	  d’un	  Pla	  Insular	  d’Educació	  que	  contempli	  acords	  de	  col·∙laboració	  i/o	  
signatura	  de	  convenis	  entre	  Consell	  Insular	  i	  Ajuntaments,	  entre	  ells	  mateixos	  i	  
amb	  la	  Conselleria	  d’Educació	  de	  les	  Illes	  Balears,	  per	  a	  incidir	  conjuntament	  en	  
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la	  millora	  de	  l’oferta	  educativa	  als	  nivells	  no	  obligatoris,	  preferentment	  Educació	  
Infantil	  (0-‐3	  anys)	  i	  Educació	  de	  Persones	  Adultes.	  

-‐	  Fomentar	  la	  figura	  del	  mediador	  de	  conflictes	  i	  del	  mediador	  cultural.	  

-‐	  Transport	  escolar:	  	  
Assegurar	  el	  transport	  gratuït	  a	  tot	  l’alumnat	  de	  batxillerat	  i	  cicles	  
formatius	  de	  centres	  públics	  amb	  la	  col.laboració	  de	  Conselleria	  
d’Educació,	  Ajuntaments	  implicats	  i	  Consell	  Insular.	  

-‐	  Equipaments	  educatius:	  

Planificació	  coordinada	  a	  mig	  i	  llarg	  termini	  d’escoletes,	  escoles,	  instituts,	  
escoles	  d’adults,	  menjadors	  escolars,...	  Les	  noves	  ubicacions	  tindran	  en	  
compte	  la	  minimització	  de	  l’ús	  del	  transport	  i	  les	  aportacions	  als	  nuclis	  de	  
població	  on	  se	  situïn.	  

Execució	  d’obres	  pendents	  del	  Pla	  d’Infrastructures	  de	  la	  Conselleria	  
d’Educació	  i	  Cultura	  d’aquesta	  legislatura.	  

Urgent	  construcció	  de:	  
Vila:	  2	  escoles	  	  
Santa	  Eulària:	  1	  institut	  i	  1	  escola	  
Sant	  Antoni:	  1	  escola	  
Centre	  insular	  de	  transició	  a	  la	  vida	  adulta	  per	  a	  persones	  amb	  
necessitats	  específiques	  perquè	  es	  puguin	  inserir	  al	  món	  laboral	  i	  
funcioni,	  així	  mateix,	  com	  a	  centre	  de	  respir	  per	  a	  les	  famílies.	  

Reserva	  de	  sòl	  municipals	  i	  construcció	  a	  mig	  termini	  de:	  
Vila:	  1	  institut	  
S.	  Josep:	  1	  escola	  
S.	  Antoni:	  1	  escola	  

Dotar	  d’una	  ubicació	  adequada	  a	  les	  escoles	  d’adults	  dels	  diferents	  
municipis.	  

Augment	  de	  la	  dotació	  econòmica	  dels	  centres	  públics	  i	  compliment	  
escrupolós	  de	  les	  obligacions	  municipals	  respecte	  als	  centres	  educatius.	  
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-‐	  Oferta	  formativa:	  

Estudiar	  la	  viabilitat	  de	  la	  creació	  d’un	  Centre	  de	  Referència	  Nacional	  a	  l’illa	  
d’Eivissa	  

Revisar	  el	  programes	  de	  Formació	  Professional	  i	  oferir	  nous	  cicles	  
formatius	  com	  els	  referits	  a	  la	  pesca	  i	  la	  nàutica.	  	  

Augmentar	  i	  potenciar	  l’oferta	  de	  Formació	  professional:	  oferta	  de	  garantia	  
social,	  programes	  d’integració	  socioeconòmica,	  com	  ara	  ISLA	  o	  ALTER.	  

Fomentar	  nous	  estudis	  universitaris,	  amb	  l’increment	  de	  noves	  titulacions	  
de	  grau.	  Així	  mateix,	  caldria	  dotar	  l’extensió	  eivissenca	  de	  l’UIB	  de	  la	  
possibilitat	  de	  fer	  màsters	  i	  postgraus.	  

Potenciar	  la	  Universitat	  Oberta	  per	  a	  Majors	  i	  l’alfabetització	  digital	  per	  a	  
persones	  majors.	  

Creació	  d’Escoles	  tallers	  municipals,	  molt	  importants	  per	  prevenir	  el	  risc	  
d’exclusió	  social	  entre	  el	  jovent.	  

-‐	  Activitats	  extraescolars	  i	  programes	  alternatius	  

Coordinació	  i	  optimització	  de	  les	  activitats	  extraescolars	  dels	  diferents	  
centres	  educatius	  

Reforçament	  dels	  programes	  alternatius	  amb	  associacions	  de	  veïns,	  
APIMAS,	  llars	  de	  majors	  i	  associacions	  culturals.	  

-‐	  Polítiques	  d’ajuda	  a	  l’estudi:	  

Llibres	  de	  text:	  
Sistema	  de	  gratuïtat	  de	  llibres	  de	  text	  que	  abasti	  tota	  l’illa,	  a	  
l’educació	  obligatòria,	  gestionat	  des	  del	  centre.	  

Estudis	  universitaris	  
Incrementar	  els	  ajuts	  a	  l’alumnat	  universitari	  estudiant	  fora	  de	  l’illa	  i	  
simplificar	  els	  tràmits	  per	  a	  la	  seua	  obtenció.	  
Posar	  en	  marxa	  mecanismes	  de	  finançament	  per	  als	  estudis	  
universitaris	  que	  s’hagin	  de	  cursar	  fora	  de	  l’illa	  de	  residència	  habitual	  
mitjançant	  convenis	  amb	  bancs	  i	  caixes	  d’estalvi.	  

Dotació	  de	  beques	  d’investigació	  per	  possibilitar	  la	  investigació	  sobre	  
aspectes	  interessants	  sobre	  la	  història,	  la	  llengua,	  la	  literatura,	  l’economia,	  
el	  turisme,	  l’agricultura,	  etc,	  de	  l’illa	  d’Eivissa.	  	  
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-‐	  Modificacions	  legislatives:	  

Derogació	  del	  Decret	  de	  concerts	  singulars	  

Modificació	  del	  Decret	  d’Escolarització	  i	  l’ordre	  que	  el	  desenvolupa	  (en	  
relació	  a	  alumnes	  amb	  necessitats	  educatives	  especials.	  

Salut	  

Objectius:	  

-‐	  Garantir	  una	  assistència	  sanitària	  gratuïta,	  universal,	  excel.lent,	  eficaç	  i	  segura.	  

-‐	  Fer	  una	  gestió	  sanitària	  rigorosa	  i	  eficient	  

-‐	  Resoldre	  els	  problemes	  de	  saturació	  a	  l’atenció	  hospitalària	  

-‐	  Consolidar	  la	  xarxa	  d’atenció	  primària	  a	  tota	  l’illa	  

Propostes:	  

-‐	  Atenció	  hospitalària:	  

Optimització	  dels	  actuals	  recursos	  materials	  i	  professionals	  de	  l’Hospital	  de	  
Can	  Misses	  mentre	  no	  estigui	  en	  funcionament	  el	  nou	  Hospital.	  

Augment	  de	  plantilles	  en	  especialitats	  deficitàries	  i	  àrea	  d’urgències.	  

Finalització	  i	  posada	  en	  marxa	  del	  nou	  Hospital	  d’Eivissa:	  

Col·∙laboració	  estreta	  entre	  professionals	  i	  administració	  al	  llarg	  d’aquest	  
procés.	  

Inclusió	  dels	  nous	  serveis	  de	  neurocirurgia,	  cirurgia	  vascular,	  radioteràpia,	  
cirurgia	  maxil·∙lofacial,	  hemodinàmica	  i	  ressonància	  magnètica.	  

Inclusió	  de	  tractaments	  d’inseminació	  artificial	  i	  fecundació	  in	  vitro.	  

Revisió	  de	  concerts	  amb	  la	  sanitat	  privada	  en	  funció	  dels	  nous	  serveis	  
oferits	  al	  nou	  hospital.	  

Reconversió	  planificada	  de	  l’actual	  hospital	  de	  Can	  Misses	  en	  centre	  
sociosanitari.	  

-‐	  Atenció	  primària:	  

Reforçament	  de	  l’atenció	  primària	  per	  tal	  d’aconseguir	  una	  progressiva	  
reducció	  de	  la	  ràtio	  de	  targetes	  sanitàries/metge.	  
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Anàlisi	  i	  correcció,	  si	  cal,	  de	  la	  suficiència	  de	  la	  xarxa	  d’unitats	  bàsiques	  de	  
salut	  d’Eivissa.	  

-‐	  Hospital	  Residència	  Assistida	  de	  Cas	  Serres:	  

Assumpció	  per	  part	  de	  la	  Conselleria	  de	  Salut	  d’atenció	  hospitalària	  de	  
l’Hospital	  Residència	  Assistida	  de	  Cas	  Serres.	  

-‐	  Salut	  mental:	  

Reforçar	  els	  professionals	  de	  salut	  mental.	  

Creació	  d’una	  Unitat	  de	  Rehabilitació	  Comunitària	  per	  a	  persones	  amb	  
trastorn	  mental	  sever	  i	  dificultats	  d’integració	  social.	  

Creació	  d’una	  Unitat	  de	  Trastorns	  de	  la	  Conducta	  Alimentària.	  

Política	  de	  benestar	  social	  

Objectius:	  

-‐	  Pal·∙liar	  els	  efectes	  de	  la	  crisi	  sobre	  la	  qualitat	  de	  vida	  de	  les	  persones,	  
especialment	  d’aquelles	  que	  tenen	  més	  dificultats	  

-‐	  Consolidar	  el	  sistema	  públic	  de	  serveis	  socials	  com	  a	  pilar	  bàsic	  de	  l’Estat	  del	  
benestar	  	  

-‐	  Assegurar	  el	  desenvolupament	  de	  la	  llei	  de	  dependència	  

-‐	  Vetllar	  pel	  compliment	  de	  la	  llei	  d’igualtat	  

Propostes:	  

-‐	  Posada	  en	  funcionament	  d’un	  centre	  insular	  de	  baixa	  exigència.	  

-‐	  Atenció	  dependents:	  

Ple	  funcionament	  de	  les	  residències	  i	  centre	  de	  dia	  de	  S.	  Jordi	  i	  S.	  Antoni.	  

Nous	  centres	  de	  dia	  i/o	  centres	  de	  promoció	  de	  l’autonomia	  als	  diferents	  
municipis:	  

Vila:	  1	  o	  2,	  amb	  una	  primera	  etapa	  de	  promoció	  de	  l’autonomia.	  

Sant	  Josep:	  1	  amb	  una	  primera	  etapa	  de	  promoció	  de	  l’autonomia.	  

Santa	  Eulària:	  1	  centre	  de	  promoció	  de	  l’autonomia.	  

Sant	  Antoni:	  1	  centre	  de	  promoció	  de	  l’autonomia.	  
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Donar	  impuls	  als	  serveis	  de	  proximitat	  i	  d’ajuda	  a	  domicili	  per	  fer	  possible	  el	  
desenvolupament	  d’una	  vida	  independent,	  activa	  i	  saludable,	  de	  manera	  que	  
les	  persones	  puguin	  envellir	  dins	  el	  seu	  entorn.	  Es	  posaran	  en	  marxa	  
prestacions	  com	  ara	  serveis	  de	  menjar,	  bugaderia	  i	  neteja,	  a	  partir	  d’un	  
sistema	  de	  baremació,	  segons	  el	  grau	  de	  dependència	  de	  les	  persones.	  

Continuar	  millorant	  el	  programa	  de	  teleassistència	  domiciliària	  i	  
implementant	  els	  nous	  avanços	  tecnològics	  que	  permetin	  la	  localització	  de	  
persones	  en	  situació	  de	  risc,	  per	  malaltia	  o	  d’altres	  causes.	  	  

Creació	  del	  servei	  insular	  del	  defensor	  del	  dependent.	  

-‐	  Potenciar	  el	  Consell	  Sectorial	  de	  Majors	  com	  el	  seu	  òrgan	  de	  trobada,	  
deliberació	  i	  participació	  aprofitant	  la	  seva	  experiència	  i	  coneixement.	  

-‐	  Elaboració	  d’un	  Pla	  d’igualtat	  d’oportunitats	  que	  permeti	  realitzar	  polítiques	  
que	  desenvolupin	  les	  lleis	  en	  vigor,	  de	  forma	  especial	  les	  que	  afecten	  la	  igualtat	  
entre	  homes	  i	  dones	  i	  l’eradicació	  de	  la	  violència	  de	  gènere.	  

-‐	  Elaboració	  d’un	  Pla	  Integral	  d’atenció	  a	  la	  discapacitat	  comptant	  amb	  la	  
participació	  del	  teixit	  associatiu	  d’aquest	  sector	  de	  la	  població.	  

-‐	  Reforçament	  de	  l’Oficina	  de	  la	  Immigració	  del	  Consell	  Insular.	  

Treball	  

Objectius:	  

-‐	  Pal.liar	  els	  efectes	  de	  la	  crisi	  sobre	  els	  treballadors/es:	  més	  i	  millor	  ocupació	  

-‐	  Concertació:	  administració-‐	  agents	  socials-‐	  agents	  econòmics	  	  

-‐	  Lluitar	  contra	  la	  sinistralitat	  laboral	  

-‐	  Col·∙lectius	  d’atenció	  preferent:	  aturats/es	  llarga	  durada,	  treballadors	  fixos	  
discontinus,	  autònoms,	  discapacitats	  i	  grups	  en	  risc	  d’exclusió	  social.	  

Propostes:	  

-‐	  Activació	  de	  la	  Mesa	  del	  Diàleg	  Social	  com	  a	  eina	  de	  participació,	  diàleg	  i	  
concertació.	  

-‐	  II	  Pla	  de	  Xoc	  contra	  la	  sinistralitat	  laboral	  a	  Eivissa	  (Conselleria	  de	  Treball	  del	  
Govern	  Balear)	  

-‐	  Manteniment	  del	  Viver	  d’Empreses	  insular.	  

-‐	  Foment	  i	  ajudes	  als	  treballadors	  autònoms.	  
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-‐	  Foment	  de	  centres	  d’ocupació	  per	  a	  persones	  discapacitades.	  

-‐	  Planificació	  concertada	  entre	  Administració-‐agents	  socials	  i	  econòmics	  de	  
l’oferta	  formativa	  per	  tal	  que	  s’adeqüi	  a	  les	  demandes	  del	  mercat	  laboral	  i	  a	  les	  
necessitats	  dels	  treballadors.	  

-‐	  Unificació	  dels	  recursos	  d’Ajuntaments,	  Consell	  Insular	  i	  Govern	  encarregats	  de	  
les	  polítiques	  actives	  d’ocupació.	  

-‐	  Potenciar	  els	  itineraris	  d’atenció	  personalitzada	  dirigits	  preferentment	  a	  aturats	  
de	  llarga	  durada	  i	  joves	  sense	  estudis.	  

-‐	  Creació	  de	  programes	  de	  formació	  i	  capacitació	  laboral	  dirigit	  a	  aturats	  del	  
sector	  de	  la	  construcció.	  

-‐	  Col.laboració	  entre	  empreses	  i	  administració	  en	  programes	  de	  formació	  
especialitzada	  que	  precisin	  d’unes	  instal.lacions	  específiques.	  

-‐	  Incorporació	  d’indicadors	  sobre	  sinistralitat	  laboral,	  presència	  de	  treballadors	  
discapacitats	  i	  estabilitat	  contractual	  als	  barems	  per	  a	  la	  contractació	  d’empreses	  
per	  part	  de	  l’Administració.	  

-‐	  Promoure	  les	  modificacions	  oportunes	  de	  la	  legislació	  estatal	  per	  tal	  de	  millorar	  
la	  situació	  dels	  treballadors	  fixos	  discontinus.	  

-‐	  Mesures	  de	  disminució	  de	  la	  precarietat	  contractual	  a	  l’Administració.	  

Joventut	  

Les	  polítiques	  de	  joventut	  tenen	  un	  caràcter	  transversal.	  Les	  actuacions	  
polítiques	  han	  d’anar	  dirigides	  a	  assegurar	  el	  futur	  de	  la	  nostra	  joventut	  la	  qual	  
cosa	  fonamentalment	  per	  assegurar	  que	  puguin	  desenvolupar-‐se	  personal	  i	  
socialment	  i	  es	  puguin	  “independitzar”.	  Això	  afecta	  àmbits	  tant	  divers	  com	  
l’educació,	  el	  treball,	  l’habitatge,	  l’esport,	  l’oci	  i	  la	  cultura,	  qüestions	  aquestes	  
que	  ja	  estan	  desenvolupades	  en	  aquest	  programa.	  

Ens	  sembla	  interessant	  posar	  negre	  sobre	  blanc	  algunes	  dades	  referides	  a	  l’atur	  
dels	  joves	  eivissencs.	  Tenint	  com	  a	  referència	  les	  darreres	  dades	  del	  passat	  mes	  
de	  desembre	  de	  2010,	  ens	  trobam	  que	  el	  13.6%	  de	  les	  persones	  que	  es	  trobaven	  
sense	  feina	  en	  aquesta	  data	  eren	  joves	  (fins	  als	  24	  anys).	  Tenint	  en	  compte	  el	  
retard	  en	  l’edat	  d’emancipació	  de	  la	  joventut	  actual,	  si	  estenem	  la	  nostra	  recerca	  
fins	  al	  29	  anys,	  el	  percentatge	  d’aquells	  que	  no	  tenen	  ocupació	  arriba	  fins	  al	  
29.6%.	  És	  a	  dir,	  gairebé	  1	  de	  cada	  3	  de	  les	  persones	  aturades	  a	  la	  nostra	  illa	  són	  
joves.	  En	  conseqüència,	  la	  nostra	  principal	  preocupació	  és	  corregir	  aquesta	  
situació	  la	  qual	  cosa	  passa	  per	  dur	  a	  terme	  polítiques	  efectives	  en	  l’educació,	  la	  
formació	  i	  la	  creació	  de	  llocs	  de	  feina.	  
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Objectius:	  

-‐	  Dotar	  als	  nostres	  joves	  dels	  mitjans	  per	  poder	  aconseguir	  el	  seu	  
desenvolupament	  i	  independència	  personal.	  

-‐	  Promoure	  l’associacionisme	  juvenil	  i	  la	  seva	  participació	  social.	  

Propostes:	  

-‐	  Consolidació	  de	  l’espai	  d’informació	  juvenil.	  

-‐	  Consolidació	  dels	  Casals	  de	  Joves	  existents	  i	  creació	  de	  nous	  als	  nuclis	  on	  no	  
n’hi	  hagi,	  en	  col.laboració	  amb	  el	  Ajuntaments.	  

-‐	  Dinamitzar	  el	  Consell	  Insular	  de	  Joventut	  

-‐	  Donar	  suport	  al	  teixit	  associatiu	  juvenil.	  

-‐	  Creació	  d’abonaments	  de	  joves	  per	  activitats	  culturals,	  esportives	  i	  transport	  
públic.	  

-‐	  Ampliació	  de	  la	  xarxa	  de	  transport	  públic	  nocturn	  d’acord	  amb	  el	  Pla	  de	  
Mobilitat.	  

Esports	  

Objectius:	  

-‐	  Socialitzar	  l’esport,	  és	  a	  dir,	  fer	  arribar,	  en	  igualtat	  de	  condicions,	  l’esport	  a	  
totes	  les	  capes	  de	  la	  societat,	  en	  tots	  els	  àmbits	  i	  a	  totes	  les	  edats.	  

-‐	  Fomentar	  l’esport	  i	  l’activitat	  física	  en	  tant	  que	  element	  de	  dinamisme	  i	  
d’integració	  dins	  la	  societat	  i	  d’ajuda	  a	  l’aprenentatge	  de	  diversos	  valors	  com	  
l’esforç,	  la	  capacitat	  de	  superació,	  el	  companyerisme,	  la	  cooperació,	  el	  treball	  en	  
equip.	  

-‐	  Fomentar	  l’esport	  i	  l’activitat	  física	  en	  tant	  que	  és	  un	  element	  més	  en	  l’educació	  
dels	  nostres	  nens	  i	  joves	  i	  que	  els	  ajuda	  a	  mantenir	  un	  estat	  saludable	  alhora	  que	  
els	  permet	  relacionar-‐se,	  sent,	  en	  conseqüència	  una	  eina	  d’integració	  a	  la	  
societat.	  

-‐	  Millorar	  i	  potenciar	  la	  nostra	  estructura	  esportiva	  així	  com	  l’oferta	  esportiva	  
augmentant	  la	  qualitat	  de	  vida	  del	  conjunt	  de	  la	  població	  eivissenca.	  
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Propostes:	  

-‐	  Optimitzar	  la	  xarxa	  esportiva	  pública	  treballant	  en	  xarxa	  entre	  les	  diferents	  
institucions	  insular	  i	  municipals	  de	  forma	  que	  tots	  els	  habitants	  de	  l’illa	  tinguin	  
totes	  les	  instal·∙lacions	  al	  seu	  abast.	  	  

-‐	  Ajudar	  econòmicament	  els	  clubs,	  delegacions	  i	  esportistes	  perquè	  puguim	  
cobrir	  part	  de	  les	  seves	  despeses.	  Es	  valorarà	  el	  grau	  d’ajuda	  que	  necessita	  i	  
mereix	  cada	  entitat	  esportiva	  o	  cada	  esportista	  reforçant	  aquells	  qui	  treballen	  en	  
favor	  dels	  nostres	  esportistes	  i	  els	  ajuda	  a	  arribar	  el	  més	  lluny	  possible.	  

-‐	  Recolzar	  activament	  l’esport	  femení.	  

-‐	  Dinamitzar	  la	  Fundació	  Esportiva	  Insular	  creada	  durant	  aquesta	  legislatura	  per	  
tal	  d’atreure	  recursos	  econòmics	  per	  al	  desenvolupament	  esportiu.	  	  

-‐	  Posar	  en	  funcionament	  el	  circuit	  de	  motocròs	  en	  col·∙laboració	  amb	  la	  Federació	  
de	  Motociclisme.	  

-‐	  Promocionar	  	  programes	  d´	  activitat	  física	  i	  esport	  per	  persones	  amb	  
discapacitats	  físiques	  i	  sensorials	  .	  

-‐	  Promocionar	  programes	  de	  divulgació	  i	  practica	  d´	  activitats	  nàutiques	  (vela	  ,	  
piragüisme,	  etc...).	  

Participació	  ciutadana	  	  

Objectius:	  

-‐	  Fomentar	  la	  participació	  de	  la	  societat	  en	  la	  gestió	  pública.	  

-‐	  Reforçar	  el	  teixit	  associatiu	  d’Eivissa.	  

-‐	  Dotar	  de	  màxima	  transparència	  i	  publicitat	  a	  les	  ajudes	  concedides	  als	  diferents	  
col.lectius	  i	  associacions.	  

Propostes:	  

-‐	  Consells	  participatius:	  

Dinamitzar	  els	  consells	  participatius	  creats	  del	  Consell	  Insular	  durant	  la	  
legislatura	  2007-‐11	  creant	  els	  mecanismes	  oportuns	  per	  aconseguir	  la	  seva	  
influència	  real	  en	  les	  polítiques	  desenvolupades	  des	  de	  la	  institució.	  

-‐	  Teixit	  associatiu:	  

Creació	  d’un	  casal	  d’associacions.	  
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Facilitar	  recursos	  econòmics,	  infraestructures,	  assessorament	  legal	  i	  formació	  
a	  les	  associacions	  perquè	  puguin	  desenvolupar	  la	  seva	  feina.	  	  

Coordinar	  les	  actuacions	  de	  les	  associacions	  per	  tal	  d’optimitzar	  els	  recursos	  
públics.	  

Elaborar	  decrets	  de	  subvencions	  per	  a	  les	  associacions	  amb	  barems	  i	  criteris	  
clars.	  

-‐	  Consultes	  ciutadanes:	  

Realització	  de	  consultes	  a	  la	  ciutadania	  davant	  la	  presa	  de	  decisions	  
conflictives	  i	  transcendentals.	  

-‐	  Pressuposts	  participatius:	  

Crear	  un	  òrgan	  que	  faciliti	  la	  consecució	  d’uns	  pressupostos	  participatius,	  
escoltant	  i	  consensuant	  algunes	  de	  les	  partides	  del	  pressupost	  que	  tenen	  
relació	  amb	  el	  benestar	  social	  de	  les	  persones.	  

-‐	  Comunicació	  Ciutadania-‐Consell:	  

Es	  crearà	  un	  telèfon	  d’atenció	  gratuïta	  per	  al	  ciutadà,	  amb	  el	  qual	  es	  puguin	  
denunciar	  individualment	  les	  deficiències	  detectades	  als	  àmbits	  
competencials	  del	  Consell.	  Això	  anirà	  acompanyat	  de	  la	  suficient	  diligència	  per	  
a	  la	  comprovació	  immediata	  de	  la	  denúncia	  i	  la	  capacitat	  per	  resoldre-‐la.	  

Continuar	  millorant	  la	  pàgina	  web	  del	  Consell	  Insular	  com	  a	  doble	  via	  de	  
comunicació	  entre	  la	  institució	  i	  la	  ciutadania	  

-‐	  Crear	  un	  observatori	  insular	  contra	  la	  discriminació	  de	  qualsevol	  tipus,	  incloent-‐
hi	  el	  factor	  d’orientació	  i	  d’identitat	  sexual.	  

-‐	  Creació	  d’un	  Pla	  d’Igualtat	  Insular,	  amb	  el	  consens	  dels	  col.lectius	  de	  dones.	  

Cooperació	  al	  desenvolupament	  

Objectius:	  

-‐	  Consolidar	  el	  Fons	  Pitiús	  de	  Cooperació	  com	  a	  instrument	  de	  cooperació	  
descentralitzada.	  

Propostes:	  

-‐	  Dedicació	  al	  final	  de	  la	  legislatura	  de	  l’1%	  del	  pressupost	  

-‐	  Fer	  de	  la	  inversió	  en	  cooperació	  un	  compromís	  transversal	  del	  pressupost	  
global	  del	  Consell	  Insular.	  
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Iniciatives	  legislatives	  

Redacció	  i	  aprovació	  d’una	  llei	  de	  l’habitatge	  com	  a	  complement	  d’una	  política	  
activa	  de	  promoció	  de	  l’habitatge	  a	  preu	  assequible	  per	  part	  de	  les	  institucions	  
prioritzant	  l’impuls	  del	  lloguer	  i	  del	  lloguer	  amb	  opció	  de	  compra.	  

	  

	  

Polítiques	  mediambientals,	  de	  mobilitat	  i	  d’ordenació	  del	  territori	  

Medi	  Ambient	  

Durant	  la	  legislatura	  2007-‐2011	  el	  Consell	  d’Eivissa	  ha	  construït	  sis	  deixalleries	  
per	  donar	  servei	  a	  tota	  l’illa	  d’Eivissa	  a	  través	  de	  la	  mancomunitat	  que	  uneix	  tots	  
els	  municipis	  de	  l’illa.	  S’estima	  que	  amb	  aquestes	  deixalleries,	  la	  demanda	  
d’aquestes	  instal·∙lacions	  està	  coberta	  per	  a	  tota	  l’illa,	  si	  bé	  és	  necessari	  un	  
recolzament	  important	  a	  la	  seva	  posada	  en	  marxa	  mitjançant	  publicitat,	  
informació	  i	  educació	  sobre	  la	  correcta	  gestió	  dels	  residus.	  

Com	  a	  punt	  més	  important	  de	  la	  competència	  de	  Medi	  Ambient	  s’ha	  de	  destacar	  
el	  desenvolupament	  del	  Pla	  Director	  Sectorial	  de	  Gestió	  de	  Residus	  Urbans	  
d’Eivissa	  i	  Formentera	  (PDSGRUEF).	  Durant	  aquests	  darrers	  anys,	  s’ha	  aconseguit	  
redactar	  i	  aprovar	  el	  projecte	  i	  començar	  la	  construcció	  de	  la	  planta	  de	  triatge	  i	  
compostatge	  a	  l’abocador	  de	  Ca	  na	  Putxa,	  la	  qual	  permetrà	  assolir	  importants	  
fites	  de	  reciclatge	  dels	  residus	  generats	  a	  la	  nostra	  illa	  alhora	  que	  habilitar	  la	  
recollida	  selectiva	  de	  fracció	  orgànica	  a	  partir	  de	  la	  posada	  en	  marxa	  d’aquesta	  
instal·∙lació.	  Per	  tant,	  durant	  la	  legislatura	  2011-‐2015	  s’haurà	  de	  fer	  un	  estret	  
seguiment	  d’aquestes	  obres,	  que	  tenen	  un	  termini	  d’execució	  superior	  als	  dos	  
anys,	  i	  de	  la	  progressiva	  posada	  en	  marxa	  de	  la	  planta.	  	  

Així	  mateix,	  no	  s’ha	  de	  descuidar	  el	  treball	  en	  els	  altres	  dos	  aspectes	  
imprescindibles	  quan	  es	  parla	  de	  residus:	  la	  reducció	  dels	  mateixos	  i	  la	  seva	  
reutilització.	  	  

Altres	  línies	  d’actuació	  prioritàries	  han	  de	  ser	  la	  protecció	  dels	  nostres	  espais	  
protegits,	  avançar	  en	  la	  gestió	  del	  nostre	  litoral,	  en	  la	  gestió	  forestal	  i	  els	  
recursos	  hídrics	  i	  donar	  passes	  qualitatives	  en	  l’estalvi	  energètic	  i	  la	  utilització	  
d’energies	  renovables.	  	  

Des	  del	  punt	  de	  vista	  legislatiu,	  impulsarem	  les	  necessàries	  lleis	  de	  canvi	  climàtic	  
i	  de	  residus.	  
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I	  tot	  això	  ha	  d’anar	  acompanyat	  del	  suport	  a	  projectes	  de	  sensibilització	  i	  
conscienciació	  mediambiental	  dirigida	  als	  eivissencs	  i	  eivissenques	  dels	  qui,	  en	  
definitiva,	  dependrà	  la	  consideració	  de	  la	  preservació	  del	  medi	  ambient	  com	  a	  
patrimoni	  col·∙lectiu.	  

Propostes:	  

-‐	  Parcs	  naturals:	  

Transferència	  de	  la	  competència	  de	  parcs	  naturals.	  

Potenciar	  la	  cura	  del	  territori,	  la	  vigilància	  i	  els	  serveis	  als	  parcs	  naturals	  de	  Ses	  
Salines	  i	  de	  Cala	  d’Hort,	  Es	  Vedrà,	  Vedranell	  i	  Illots	  de	  Ponent.	  Augmentar	  els	  
recursos	  destinats	  a	  aquests	  parcs.	  	  

S’impulsarà	  l’aprovació	  del	  PORN	  de	  Cala	  d’Hort	  i	  la	  reserva	  des	  Vedrà,	  es	  
Vedranell	  i	  els	  illots	  de	  Ponent.	  

Habilitar	  un	  vial	  ciclista	  per	  accedir	  al	  Parc	  Natural	  de	  Ses	  Salines	  d’acord	  amb	  
els	  criteris	  generals	  de	  l’avantprojecte	  preparat	  pel	  Consell	  d’Eivissa	  durant	  la	  
legislatura	  2007-‐2011.	  

Es	  negociarà	  amb	  els	  propietaris	  dels	  negocis	  de	  Ses	  Salines	  la	  reubicació	  
d’aquests	  negocis	  a	  altres	  punts	  del	  Parc	  tot	  ocupant	  construccions	  ja	  
existents	  i	  en	  estat	  d’abandonament.	  

Promoure	  acords	  de	  custòdia	  del	  territori	  entre	  els	  propietaris	  de	  sòl	  rústic,	  
les	  entitats	  conservacionistes,	  les	  institucions	  públiques	  i	  empreses	  privades	  
per	  tal	  d’implicar	  els	  propietaris	  en	  la	  conservació	  del	  territori	  a	  canvi	  de	  
compensacions	  econòmiques	  o	  morals.	  

-‐	  Ses	  Feixes:	  

S’executaran	  les	  actuacions	  previstes	  a	  Ses	  Feixes	  en	  el	  marc	  del	  conveni	  
firmat	  l’any	  2011	  entre	  el	  Govern	  Balear	  i	  el	  Consell	  d’Eivissa,	  que	  aporta	  a	  la	  
màxima	  institució	  insular	  1,9	  milions	  d’euros	  per:	  

Dragat	  de	  Canals	  

Instal·∙lació	  de	  comportes	  

Restauració	  d’elements	  patrimonials	  

Adquisició	  de	  feixes	  

Projecte	  i	  construcció	  d’un	  centre	  d’interpretació	  
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Es	  cercaran	  vies	  de	  finançament	  addicionals	  per	  a	  aquesta	  àrea	  mitjançant	  
convenis	  amb	  altres	  institucions	  i	  el	  recurs	  al	  dèficit	  d’inversions	  reconegudes	  
a	  l’Estatut	  d’Autonomia	  de	  les	  Illes	  Balears.	  

S’aplicarà	  un	  model	  de	  gestió	  que	  permeti	  la	  conservació	  d’aquest	  espai	  
posant-‐lo	  en	  valor	  com	  a	  reclam	  turístic	  i	  cultural.	  

-‐	  Aconseguir	  la	  certificació	  Starlight	  per	  a	  la	  zona	  de	  Cala	  d’Hort,	  en	  atenció	  a	  la	  
bona	  qualitat	  del	  cel	  de	  l’àrea,	  a	  la	  presència	  d’elements	  patrimonials,	  
arqueològics,	  paisatgístics	  i	  naturals	  de	  rellevància.	  Cura	  d’aquest	  espai	  quant	  a	  
evitar	  desenvolupaments	  que	  perjudiquin	  la	  qualitat	  del	  cel	  d’aquest	  indret.	  
Aprofitar	  el	  potencial	  turístic	  d’aquesta	  certificació	  recolzada	  per	  la	  UNESCO.	  

-‐	  Gestió	  del	  litoral:	  	  

Redactar	  un	  Pla	  d’Ordenació	  del	  Litoral	  que	  comprengui	  manteniment	  i	  neteja	  
de	  les	  platges	  (regulant	  la	  retirada	  de	  posidònia),	  ocupació,	  accessos,	  
ordenació	  dels	  aparcaments,	  retirada	  d’elements	  sense	  concessió	  que	  ocupin	  
el	  domini	  públic	  així	  com	  la	  instal·∙lació	  d’ancoratges	  ecològics,	  marines	  seques	  
i	  pantalans	  flotants	  per	  donar	  servei	  a	  la	  demanda	  d’instal·∙lacions	  per	  als	  
esports	  nàutics.	  

Fomentar	  la	  instal·∙lació	  d’ancoratges	  ecològics,	  marines	  seques	  i	  pantalans	  
flotants	  per	  donar	  servei	  a	  la	  demanda	  d’instal·∙lacions	  per	  als	  esports	  nàutics	  
sense	  generar	  greus	  impactes	  sobre	  el	  nostre	  litoral.	  

-‐	  Residus:	  

Firmar	  un	  conveni	  per	  al	  cofinançament	  de	  les	  inversions	  realitzades	  al	  marc	  
del	  PDSGRUEF	  no	  subvencionades	  per	  Europa.	  

Fomentar	  l’ús	  de	  les	  deixalleries	  construïdes	  pel	  Consell	  durant	  la	  legislatura	  
2007-‐2011.	  

Realitzar	  campanyes	  d’informació	  i	  sensibilització	  sobre	  gestió	  de	  residus,	  
compra	  sostenible,	  eficiència	  energètica	  i	  aprofitament	  de	  l’aigua.	  

-‐	  Gestió	  forestal	  i	  energies	  renovables:	  	  

Impulsar	  una	  gestió	  forestal	  sostenible	  que	  contempli	  la	  valorització	  
energètica	  de	  la	  biomassa	  i	  suposi	  al	  mateix	  temps	  una	  font	  d’ingressos	  per	  
als	  propietaris	  de	  finques	  rústiques	  en	  zones	  boscoses.	  

Gestió	  integral	  que	  inclogui	  el	  manteniment	  de	  les	  masses	  forestals,	  la	  neteja	  
acurada	  dels	  boscs,	  la	  prevenció	  d’incendis,	  l’ús	  recreatiu	  (senderisme,	  
bicicleta	  de	  muntanya	  ...)	  i	  els	  usos	  culturals	  i	  científics,	  al	  mateix	  temps	  que	  
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permeti	  un	  rendiment	  econòmics	  per	  als	  seus	  propietaris	  amb	  els	  “cotos”	  de	  
caça,	  activitats	  compatibles	  (apicultura)	  i	  usos	  recreatius	  i/o	  turístics	  de	  les	  
construccions	  existents.	  

Instal·∙lar	  sistemes	  de	  generació	  d’energies	  renovables	  als	  edificis	  de	  titularitat	  
pública	  Consell	  als	  quals	  sigui	  viable	  econòmica	  i	  tècnicament.	  

-‐	  Recursos	  hídrics:	  

Transferència	  de	  la	  competència	  en	  recursos	  hídrics.	  

Fomentar	  l’aprofitament	  agrícola	  de	  les	  aigües	  depurades.	  

Implantar	  sistemes	  d’aprofitament	  d’aigües	  grises	  als	  edificis	  públics	  on	  sigui	  
possible	  i	  promoure	  aquests	  sistemes	  als	  edificis	  privats	  de	  nova	  construcció.	  	  

Es	  construirà	  la	  depuradora	  de	  Vila	  a	  Sa	  Coma,	  habilitant	  un	  circuit	  per	  
explicar	  el	  cicle	  de	  l’aigua.	  S’utilitzarà	  el	  cicle	  terciari	  d’aquesta	  depuradora,	  o	  
bé	  l’excedent	  d’aigua	  de	  les	  dessaladores,	  per	  alimentar	  d’aigua	  dolça	  la	  zona	  
humida	  de	  Ses	  Feixes,	  recuperant	  d’aquesta	  manera	  el	  seu	  equilibri	  hídric.	  

Elaborar	  programes	  de	  protecció	  i	  controls	  d’explotació	  dels	  aqüífers	  que	  
incloguin	  estratègies	  que	  afavoreixin	  l’ús	  de	  l’aigua	  per	  al	  consum	  humà	  en	  
comptes	  dels	  usos	  lúdics	  (piscines,	  jardins,	  etc..),	  tenint	  ben	  present	  que	  
l’aigua	  és	  un	  recurs	  escàs	  i,	  per	  això,	  és	  necessari	  adoptar	  sistemes	  i	  polítiques	  
racionals	  que	  s’ajustin	  a	  aquesta	  realitat.	  

-‐	  Estalvi	  energètic:	  

Implantar	  un	  sistema	  i	  una	  directiva	  de	  vídeo	  conferències	  homòleg	  entre	  el	  
Govern,	  els	  Consells	  i	  els	  Ajuntaments,	  el	  qual	  redundaria	  en	  un	  estalvi	  
econòmic	  i	  mediambiental	  important	  en	  comparació	  als	  trasllats	  realitzats	  
actualment	  i	  en	  una	  millora	  del	  rendiment	  de	  tècnics	  i	  polítics	  quant	  a	  
disponibilitat	  a	  la	  seva	  seu	  principal	  de	  treball.	  	  

-‐	  Promoure	  la	  declaració	  de	  microreserves	  de	  flora,	  especialment	  en	  aquells	  llocs	  
que	  no	  gaudeixin	  de	  cap	  protecció	  així	  com	  de	  noves	  zones	  de	  protecció	  pels	  
seus	  valors	  mediambientals	  (LIC	  i	  ZEPA).	  

-‐	  Sensibilització	  i	  estudis:	  

Realitzar	  campanyes	  de	  sensibilització	  sobre	  la	  posidònia	  oceànica,	  posant	  de	  
relleu	  la	  seva	  importància	  per	  a	  les	  nostres	  aigües.	  

Col·∙laborar	  amb	  activitats,	  projectes	  ambientals	  i	  estudis	  realitzats	  per	  part	  
d’estudiants,	  associacions	  i	  ONG’s	  sense	  ànim	  de	  lucre	  en	  els	  espais	  naturals	  
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protegits	  de	  la	  nostra	  illa	  que	  siguin	  compatibles	  amb	  els	  objectius	  de	  
protecció.	  

-‐	  Bombers:	  

Crear	  el	  Consorci	  de	  Gestió	  del	  Servei	  de	  Prevenció	  i	  Extinció	  d’Incendis,	  amb	  
la	  participació	  dels	  ajuntaments,	  el	  Govern	  Balear	  i	  el	  Consell	  d’Eivissa.	  

Impulsar	  la	  implantació,	  amb	  la	  col·∙laboració	  de	  les	  diferents	  institucions,	  de	  
dos	  subparcs	  de	  bombers	  a	  l’illa	  d’Eivissa.	  	  

-‐	  Iniciatives	  legislatives:	  

Redactar	  i	  aprovar	  una	  llei	  del	  canvi	  climàtic	  

Redactar	  i	  aprovar	  una	  llei	  de	  residus	  

Mobilitat	  

Durant	  la	  legislatura	  2007-‐2011	  s’ha	  produït	  una	  important	  millora	  en	  el	  servei	  
de	  transport	  públic,	  entre	  d’altres	  aspectes	  augmentant	  els	  serveis	  i	  el	  
rendiment	  de	  les	  seves	  rutes,	  ordenant	  les	  àrees	  cobertes	  per	  les	  diferents	  
concessions,	  millorant	  la	  informació	  a	  l’usuari	  i	  augmentant	  el	  nombre	  de	  taxis	  
per	  abastir	  la	  forta	  demanda	  que	  s’experimenta	  durant	  la	  temporada	  estival.	  	  

També	  s’ha	  fet	  un	  estret	  seguiment	  de	  les	  actuacions	  de	  les	  navilieres	  que	  
connecten	  Eivissa	  amb	  l’exterior,	  havent-‐se	  realitzat	  una	  denúncia	  per	  possible	  
conculcació	  de	  la	  lliure	  competència	  i	  plantejant	  la	  possibilitat	  d’una	  naviliera	  
pública	  per	  evitar	  els	  abusos	  comesos	  per	  les	  empreses	  que	  actualment	  donen	  el	  
servei	  a	  la	  nostra	  illa.	  

Quant	  a	  les	  actuacions	  viàries,	  el	  Consell	  ha	  aconseguit	  la	  firma	  de	  dos	  convenis	  
(un	  amb	  el	  Govern	  de	  les	  Illes	  Balears	  i	  un	  altre	  amb	  el	  Govern	  Central)	  per	  
finançar	  les	  actuacions	  viàries	  més	  importants	  que	  resten	  per	  executar	  en	  els	  
propers	  anys.	  Uns	  convenis	  que	  no	  només	  permetran	  executar	  aquestes	  millores	  
sense	  hipotecar	  les	  finances	  del	  Consell,	  sinó	  que	  a	  més	  a	  més	  atorguen	  tots	  els	  
poders	  i	  el	  control	  dels	  projectes	  al	  Consell	  d’Eivissa,	  la	  qual	  cosa,	  com	  s’ha	  pogut	  
comprovar	  durant	  l’execució	  de	  la	  carretera	  de	  Sant	  Miquel,	  permet	  el	  disseny	  i	  
materialització	  d’unes	  carreteres	  més	  adequades	  al	  nostre	  entorn	  i	  a	  la	  nostra	  
realitat	  territorial,	  mitjançant	  criteris	  de	  mínim	  impacte	  mediambiental,	  social	  
(en	  el	  seu	  sentit	  negatiu),	  patrimonial	  i	  paisatgístic.	  

Com	  a	  compendi	  de	  totes	  les	  actuacions	  estratègiques	  que	  el	  Consell	  d’Eivissa	  ha	  
d’executar	  en	  matèria	  de	  mobilitat,	  durant	  la	  legislatura	  2007-‐2011	  s’ha	  redactat	  
el	  Pla	  de	  Mobilitat	  de	  l’Illa	  d’Eivissa,	  aprovat	  pel	  Consorci	  de	  la	  Mobilitat	  el	  mes	  
de	  desembre	  de	  2010.	  És,	  per	  tant,	  urgent	  aconseguir	  els	  recursos	  econòmics	  per	  
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poder	  implantar	  les	  mesures	  recollides	  al	  document.	  Així	  com	  en	  el	  cas	  de	  les	  
actuacions	  viàries	  el	  finançament	  ja	  està	  previst,	  en	  el	  cas	  del	  transport	  públic	  
existeix	  un	  greu	  dèficit	  econòmic	  que	  s’ha	  de	  solucionar	  reivindicant	  al	  Govern	  
Balear	  un	  finançament	  just	  per	  a	  aquesta	  competència	  i	  que	  sigui	  equitatiu	  entre	  
les	  diferents	  illes.	  

És	  el	  nostre	  objectiu	  per	  a	  la	  legislatura	  2011-‐15	  consolidar	  un	  model	  de	  
mobilitat	  basat	  en	  la	  millora	  de	  la	  xarxa	  viària	  minimitzant	  dels	  impactes	  
territorial,	  social,	  patrimonial	  i	  visual,	  potenciant	  l’ús	  del	  transport	  públic	  i	  de	  la	  
bicicleta	  i	  optimitzant	  les	  inversions	  de	  recursos	  públics.	  És,	  per	  això,	  que	  fem	  les	  
següents	  propostes	  programàtiques.	  

Propostes:	  

-‐	  Gestió	  de	  la	  Mobilitat:	  

Potenciar	  el	  Consorci	  de	  la	  Mobilitat	  com	  a	  eina	  de	  coordinació	  i	  
desenvolupament	  concertat	  de	  les	  actuacions	  en	  matèria	  de	  Mobilitat	  dutes	  a	  
terme	  per	  les	  diferents	  administracions	  de	  l’illa	  d’Eivissa.	  

-‐	  Transport	  públic	  per	  carretera:	  

Implantació	  progressiva	  de	  les	  mesures	  dictades	  pel	  Pla	  de	  Mobilitat	  de	  l’illa	  
d’Eivissa	  aprovat	  pel	  Consorci	  de	  la	  Mobilitat	  l’any	  2010.	  Entre	  d’elles,	  assolir	  
la	  integració	  tarifària	  dels	  diferents	  operadors	  de	  transport	  públic	  col·∙lectiu	  i	  
implantar	  un	  sistema	  d’ajut	  a	  l’explotació	  que	  millori	  l’operativitat	  del	  servei	  i	  
la	  informació	  a	  l’usuari.	  

Millorar	  el	  servei	  de	  transport	  públic	  de	  l’illa	  en	  qualitat,	  intermodalitat,	  
freqüències,	  connectivitat,	  condicions	  econòmiques	  i	  informació.	  	  

Crear	  tarifes	  especials	  de	  transport	  públic	  per	  a	  col·∙lectius	  específics	  (joves,	  
estudiants,	  etc.).	  

Seguir	  impulsant	  i	  estenent	  el	  sistema	  de	  transport	  a	  la	  demanda.	  

Fomentar	  la	  implantació	  d’un	  servei	  de	  bicicleta	  pública	  compatible	  entre	  tots	  
els	  municipis	  de	  l’illa.	  

Augmentar	  l’aplicació	  de	  les	  llicències	  estacionals	  de	  taxi,	  tant	  en	  el	  relatiu	  als	  
mesos	  d’aplicació	  com	  a	  la	  quantitat	  de	  llicències	  atorgades.	  	  

-‐	  Millora	  de	  la	  xarxa	  viària:	  

Aprovar	  el	  Pla	  Director	  de	  Carreteres	  de	  l’illa	  d’Eivissa.	  
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Habilitar	  un	  vial	  ciclista	  a	  tot	  el	  llarg	  de	  les	  carreteres	  de	  l’aeroport,	  Sant	  
Antoni	  i	  el	  segon	  cinturó	  de	  ronda.	  

Retirada	  total	  de	  les	  terres	  abocades	  a	  la	  zona	  de	  Sant	  Jordi.	  	  

Finalització	  de	  detalls	  pendents	  d’executar	  a	  les	  autovies	  de	  l’aeroport,	  Sant	  
Antoni	  i	  segon	  cinturó	  de	  ronda.	  Correcció	  de	  defectes	  a	  les	  mateixes.	  

Executar,	  de	  manera	  progressiva	  i	  segons	  la	  programació	  temporal	  dels	  
convenis	  signats	  els	  anys	  2009	  i	  2010,	  les	  següents	  actuacions	  viàries,	  totes	  
elles	  amb	  criteris	  de	  respecte	  territorial,	  patrimonial	  i	  paisatgístic	  i	  amb	  la	  
inclusió	  de	  parades	  de	  bus,	  vial	  ciclista	  i	  aprofitament	  d’energies	  renovables:	  

Carretera	  de	  Sant	  Joan.	  
Triangle	  de	  Jesús.	  
Primer	  cinturó	  de	  ronda	  de	  Vila.	  
Nou	  accés	  al	  Parc	  Natural	  de	  Ses	  Salines.	  
Carretera	  de	  Sant	  Carles.	  

-‐	  Realitzar	  campanyes	  per	  combatre	  la	  sinistralitat	  viària	  a	  l’illa	  d’Eivissa.	  

-‐	  Transport	  públic	  marítim:	  

Estudiar	  la	  viabilitat	  de	  la	  creació	  d’una	  naviliera	  de	  titularitat	  pública	  o	  amb	  
participació	  de	  capital	  públic	  per	  part	  del	  Govern	  de	  les	  Illes	  Balears.	  

-‐	  Iniciatives	  legislatives:	  

Redactar	  i	  aprovar	  una	  llei	  de	  mobilitat	  

Ordenació	  del	  territori	  

L’illa	  d’Eivissa	  ha	  patit,	  des	  del	  “boom”	  turístic	  dels	  anys	  60,	  un	  
desenvolupament	  urbanístic	  accelerat	  i	  desordenat,	  que	  ha	  provocat	  la	  
destrucció	  de	  nombrosos	  indrets	  molt	  valuosos	  des	  d’un	  punt	  de	  vista	  
mediambiental	  i	  paisatgístic.	  L’especulació,	  pròpia	  d’aquest	  model	  de	  
desenvolupament,	  ha	  suposat	  que	  es	  primassin	  els	  interessos	  dels	  promotors	  
abans	  que	  l’interès	  general.	  Així,	  s’han	  completat	  moltes	  urbanitzacions	  sense	  
que	  es	  fessin	  les	  cessions	  obligades	  per	  llei	  i	  sense	  que	  es	  completassin	  les	  
infraestructures	  pròpies	  del	  sòl	  urbà.	  D’aquesta	  manera,	  davant	  la	  manca	  de	  sòl	  
públic,	  els	  equipament	  socials	  propis	  del	  sòl	  urbà	  s’han	  hagut	  de	  situar	  en	  sòl	  
rústic	  i	  els	  ajuntaments	  i	  els	  ciutadans	  han	  hagut	  de	  fer	  front	  a	  despeses	  que	  
correspondrien	  als	  promotors	  per	  tal	  de	  dotar	  les	  àrees	  urbanitzades	  dels	  serveis	  
mínims.	  
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Al	  mateix	  temps,	  ha	  proliferat	  la	  construcció	  en	  sòl	  rústic,	  que	  ha	  esdevingut	  una	  
mena	  d’urbanització	  difusa,	  i	  la	  construcció	  en	  els	  cims	  dels	  puigs.	  D’aquesta	  
manera,	  s’ha	  perdut	  sòl	  agrícola	  al	  mateix	  temps	  que	  es	  generaven	  importants	  
problemes	  de	  mobilitat,	  de	  contaminació	  o	  de	  gestió	  dels	  residus.	  

La	  defensa	  del	  territori	  ha	  generat	  les	  mobilitzacions	  populars	  més	  importants	  
de	  la	  història	  a	  Eivissa,	  ja	  sigui	  en	  la	  lluita	  a	  favor	  de	  la	  protecció	  de	  ses	  Salines	  o	  
contra	  el	  camp	  de	  golf	  de	  Cala	  d’Hort	  o	  les	  autovies.	  Paral·∙lelament,	  la	  reacció	  de	  
la	  dreta	  política	  i	  social	  contra	  qualsevol	  intent	  de	  protecció	  del	  territori,	  ha	  estat	  
extremadament	  dura	  i	  basada	  en	  la	  demagògia	  i	  la	  mentida.	  El	  debat	  territorial	  
ha	  estat	  tant	  intens	  a	  la	  nostra	  illa,	  que	  es	  pot	  afirmar	  que	  ha	  servit	  per	  posar	  i	  
llevar	  governs.	  

La	  legislatura	  que	  ara	  acaba	  havia	  de	  ser	  la	  que	  posés	  seny	  en	  el	  nostre	  territori,	  
després	  de	  quatre	  anys	  de	  destrucció	  sistemàtica	  promoguda	  pels	  governs	  del	  
PP,	  però	  ha	  tingut	  tantes	  ombres	  com	  llums.	  Si	  bé,	  a	  principis	  de	  la	  legislatura,	  el	  
Parlament	  balear	  va	  aprovar	  unes	  normes	  que	  establien	  la	  protecció	  d’indrets	  
tant	  importants	  com	  els	  de	  Benirràs	  o	  Punta	  Pedrera,	  o	  es	  declarava	  una	  
moratòria	  a	  ses	  Feixes,	  el	  mateix	  Parlament	  –degut	  al	  canvi	  de	  posició	  d’UM–	  ha	  
estat	  incapaç	  d’aprovar	  la	  tant	  necessària	  llei	  del	  sòl.	  Per	  altra	  banda,	  s’ha	  
aprovat,	  amb	  els	  vots	  del	  PP	  i	  d’UM,	  una	  norma	  aberrant	  que	  pretén	  la	  
urbanització	  de	  ses	  Variades	  o	  seguir	  edificant	  a	  la	  Platja	  den	  Bossa.	  

Mitjançant	  acords	  del	  Consell	  Insular	  o	  del	  Govern	  s’han	  rebutjat	  projectes	  com	  
el	  camp	  de	  golf	  de	  la	  Platja	  den	  Bossa	  o	  el	  port	  esportiu	  d’Es	  Viver.	  No	  obstant,	  
la	  manca	  de	  modificació	  del	  Pla	  Territorial	  o	  de	  la	  llei	  de	  ports	  fa	  que	  encara	  hi	  
hagi	  el	  risc	  de	  que	  aquest	  projectes	  es	  recuperin.	  

Allà	  on,	  sens	  dubte,	  s’ha	  notat	  més	  el	  canvi	  de	  model	  territorial	  ha	  estat	  en	  la	  
nova	  política	  de	  carreteres	  que	  ha	  primat	  la	  seguretat,	  la	  menor	  afecció	  
territorial,	  el	  transport	  públic	  o	  els	  vials	  ciclistes,	  abans	  que	  els	  criteris	  
d’amplitud,	  velocitat	  i	  manca	  de	  respecte	  pel	  territori.	  

La	  modificació	  dels	  planejaments	  municipals	  ha	  avançat	  molt	  lentament	  aquesta	  
legislatura.	  Només	  l’Ajuntament	  de	  Vila	  ha	  aprovat	  el	  nou	  PGOU	  que	  declara	  sòl	  
rústic	  protegit	  ses	  Feixes	  del	  Prat	  de	  Vila	  i	  la	  zona	  del	  Puig	  des	  Molins.	  No	  
obstant,	  hi	  ha	  un	  retard	  molt	  important	  en	  l’aprovació	  dels	  plans	  especial	  de	  
protecció	  d’aquests	  indrets.	  Cap	  dels	  altres	  municipis	  ha	  estat	  capaç	  de	  culminar	  
amb	  l’aprovació	  definitiva	  les	  tasques	  d’adaptació	  dels	  seus	  planejaments.	  En	  el	  
cas	  de	  Sant	  Josep	  aquesta	  incapacitat	  ha	  comportat,	  a	  més,	  que	  tornin	  a	  regir	  les	  
Normes	  Subsidiàries	  de	  l’època	  del	  PP.	  	  

Tampoc	  s’ha	  avançat	  suficientment	  en	  l’aprovació	  dels	  catàlegs	  municipals	  de	  
patrimoni.	  
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Però	  el	  que,	  sens	  dubte,	  ha	  estat	  el	  major	  error	  en	  política	  territorial	  ha	  estat	  la	  
retirada	  la	  modificació	  del	  Pla	  Territorial	  Insular,	  que	  havia	  estat	  aprovat	  de	  
forma	  inicial	  i	  finalment	  retirat	  per	  part	  del	  president	  del	  Consell	  ,	  el	  PSOE	  i	  el	  PP	  
en	  contra	  del	  criteri	  d’ExC,	  cedint	  davant	  una	  campanya	  del	  PP	  i	  altres	  sectors	  de	  
la	  dreta	  per	  a	  generar	  confusió	  i	  rebuig	  en	  relació	  a	  la	  proposta	  de	  PTE.	  

Recuperar	  el	  temps	  perdut	  i	  seguir	  avançant	  en	  l’ús	  racional	  del	  territori	  i	  amb	  la	  
protecció	  dels	  indrets	  més	  valuosos	  serà	  la	  tasca	  dels	  representants	  
institucionals	  d’ExC	  la	  propera	  legislatura,	  mitjançant	  les	  següents	  propostes	  
d’actuació.	  

Propostes:	  

-‐	  Tramitació	  i	  aprovació	  del	  nou	  Pla	  Territorial	  d’Eivissa	  (PTE)	  tenint	  com	  a	  base	  
l’aprovat	  inicialment	  aquesta	  legislatura,	  atenent	  totes	  aquelles	  al·∙legacions	  
presentades	  pels	  ciutadans	  que	  suposin	  millores	  o	  precisions	  sense	  contradir	  
l’objectiu	  d’una	  major	  protecció	  del	  territori:	  

Permetre	  un	  cert	  percentatge	  d’ampliació	  en	  aquells	  habitatges	  construïts	  
legalment	  i	  que	  es	  trobin	  en	  àrees	  que	  el	  PTE	  declari	  inedificables	  (Zona1	  i	  
Zona	  2	  pel	  que	  fa	  a	  la	  planta	  pis).	  

Establir	  el	  factor	  multiplicador	  des	  de	  la	  primera	  segregació	  també	  en	  sòl	  
rústic	  comú.	  

Limitació	  de	  la	  colonització	  del	  sòl	  rústic:	  

Vinculació	  de	  construcció	  de	  nous	  habitatges	  a	  la	  seva	  condició	  de	  primera	  
residència	  

Les	  noves	  segregacions	  no	  donaran	  drets	  edificatoris	  

Reducció	  de	  la	  superfície	  màxima	  dels	  habitatges	  en	  sòl	  rústic,	  establien	  
una	  regla	  de	  proporcionalitat	  en	  funció	  de	  la	  superfície	  de	  la	  parcel·∙la.	  

Eliminar	  la	  possibilitat	  d’ampliacions	  (tret	  d’aquelles	  imprescindibles	  per	  
motius	  d’habitabilitat)	  en	  les	  edificacions	  que	  es	  vulguin	  dedicar	  a	  l’oferta	  
turística	  en	  sòl	  rústic.	  Assegurar,	  en	  tot	  cas,	  la	  conservació	  de	  les	  
construccions	  tradicionals	  i	  les	  característiques	  rústiques	  de	  la	  finca,	  en	  la	  
que	  no	  s’admetran	  segregacions.	  Aquestes	  limitacions	  deixaran	  com	  única	  
opció	  l’eliminació	  de	  l’oferta	  d’hotels	  rurals,	  deixant	  com	  única	  opció	  
l’agroturisme,	  el	  lloguer	  d’habitacions	  o	  els	  habitatges	  vacacionals.	  
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-‐	  Modificació	  de	  l’apartat	  d’energia:	  

Promoció	  d’energies	  alternatives,	  contemplant	  la	  biomassa	  i	  preveient	  la	  
possibilitat	  d’un	  altre	  centre	  de	  producció	  elèctrica.	  

Obligatorietat	  de	  soterrament	  d’esteses	  elèctriques	  i	  telefòniques	  en	  les	  
actuacions	  públiques,	  així	  com	  en	  totes	  actuacions	  privades	  en	  les	  que	  sigui	  
factible	  legalment	  aquesta	  exigència.	  	  

-‐	  Definir	  els	  usos	  dels	  Sistemes	  Generals	  de	  sa	  Coma	  i	  el	  Polvorí	  de	  Santa	  
Gertrudis	  contemplant	  totes	  aquelles	  infraestructures	  o	  equipaments	  de	  caràcter	  
insular.	  

-‐	  Col·∙laborar	  amb	  els	  ajuntaments	  per	  a	  l’aprovació	  del	  seu	  planejament	  general,	  
plans	  especials	  de	  protecció	  i	  els	  catàlegs	  de	  patrimoni.	  Mentre	  aquests	  no	  
estiguin	  aprovats	  definitivament	  es	  farà	  un	  control	  rigorós	  de	  totes	  les	  
actuacions	  que	  afectin	  el	  patrimoni.	  

-‐	  Promoure	  la	  constitució	  d’un	  Consorci/Agència	  Insular	  de	  disciplina	  urbanística	  
amb	  tots	  els	  ajuntaments	  de	  l’illa.	  

-‐	  Millora	  del	  funcionament	  de	  la	  CIOTUPHA,	  dotant-‐la	  de	  personal	  suficient	  i	  
acordant	  les	  tramitacions	  amb	  els	  ajuntaments	  i	  els	  col·∙legis	  professionals,	  a	  fi	  
d’agilitzar	  els	  seu	  funcionament.	  

-‐	  Aplicació	  de	  criteri	  restrictiu	  en	  relació	  a	  les	  declaracions	  d’interès	  general,	  per	  
tal	  d’evitar	  que	  se	  segueixi	  urbanitzant	  el	  sòl	  rústic.	  	  

-‐	  Aprovació	  del	  Pla	  de	  Pedreres	  per	  tal	  d’ordenar	  aquest	  sector,	  assegurant	  que	  
es	  duen	  a	  terme	  els	  plans	  de	  restauració	  i	  establint	  altres	  usos	  que	  es	  puguin	  
donar	  en	  pedreres	  inactives.	  

-‐	  Elaboració	  del	  Catàleg	  del	  Paisatge.	  

-‐	  Compra	  de	  terrenys	  amb	  valors	  naturals,	  etnològic	  o	  arqueològic,	  en	  funció	  de	  
disponibilitats	  pressupostàries.	  

-‐	  Minimització	  de	  la	  contaminació	  lumínica:	  

Aprovació	  del	  Reglament	  de	  contaminació	  lumínica.	  

Elaboració	  de	  normatives	  complementàries	  de	  caràcter	  general	  i	  actuacions	  
per	  tal	  de	  reduir	  els	  impactes	  visuals	  dels	  polígons	  industrials	  i	  de	  la	  dispersió	  
d’edificis	  industrials	  en	  sòl	  rústic.	  	  

-‐	  Pla	  de	  soterrament	  progressiu	  de	  les	  esteses	  existents.	  
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-‐	  Vinculació	  de	  les	  subvencions	  als	  ajuntaments	  (PIOS	  i	  d’altres)	  a	  què	  els	  
projectes	  presentats	  formin	  part	  del	  Pla	  d’Acció	  de	  l’Agenda	  Local	  21.	  

-‐	  Tràmits	  administratius:	  

Assumpció	  per	  part	  del	  Consell	  Insular	  de	  la	  competència	  per	  donar	  llicències	  
en	  sòl	  rústic	  

Cessió	  de	  competència	  de	  concessió	  de	  cèdules	  d’habitabilitat	  als	  
Ajuntaments	  

-‐	  Iniciatives	  legislatives:	  

Redactar	  i	  aprovar	  una	  llei	  de	  sòl	  

Realitzar	  les	  següents	  modificacions	  legislatives:	  

Derogació	  de	  la	  Llei	  9/2010	  (interès	  autonòmic	  del	  golf	  de	  Son	  Bosc)	  i	  
l’article	  10	  (declara	  sòl	  urbà	  ses	  Variades	  i	  permet	  el	  creixement	  de	  la	  Platja	  
den	  Bossa)	  de	  la	  Llei	  10/2010	  (Llei	  de	  Sa	  Coma)	  

Modificació	  en	  profunditat	  de	  la	  Llei	  de	  Ports.	  Aquesta	  modificació	  ha	  
d’incloure	  la	  recuperació	  de	  la	  figura	  del	  Pla	  Director	  de	  Ports	  Esportius,	  de	  
caràcter	  insular	  i	  competència	  dels	  Consells	  

	  

	  

Polítiques	  culturals	  i	  patrimonials	  

Cultura	  

Per	  a	  ExC,	  la	  cultura	  és	  un	  dret	  i,	  en	  conseqüència,	  constitueix	  una	  prioritat.	  És	  
responsabilitat	  de	  les	  institucions	  ajudar	  a	  promoure	  una	  oferta	  cultural	  que	  
cobreixi	  les	  necessitats	  i	  inquietuds	  de	  la	  nostra	  societat.	  

Eivissa	  presenta	  una	  sèrie	  de	  característiques	  que	  la	  fan	  privilegiada	  en	  aquest	  
sentit:	  té	  una	  llarga	  història,	  on	  cada	  una	  de	  les	  civilitzacions	  hi	  ha	  deixat	  la	  seua	  
empremta,	  i	  conseqüentment	  és	  una	  illa	  rica	  en	  tradicions	  que,	  afortunadament	  i	  
de	  forma	  progressiva,	  es	  recuperen.	  La	  societat	  illenca	  és,	  sens	  dubte,	  la	  principal	  
protagonista	  en	  el	  manteniment	  i	  també	  en	  la	  recuperació	  i	  posada	  en	  valor	  
d’aquest	  patrimoni	  i	  les	  sues	  diferents	  manifestacions	  culturals.	  Per	  altra	  banda,	  
Eivissa	  ha	  exercit	  un	  poderós	  atractiu	  de	  cara	  a	  l’exterior,	  de	  forma	  que	  al	  llarg	  
dels	  anys	  ha	  estat	  punt	  de	  referència	  i	  motivació	  creativa	  en	  diferents	  àmbits	  de	  
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l’art,	  per	  la	  qual	  cosa,	  a	  hores	  d’ara,	  presenta	  un	  bagatge	  cultural	  important	  per	  
oferir	  i	  cultivar.	  

Però	  encara	  queda	  molta	  feina	  per	  fer:	  aprofundir	  en	  el	  coneixement	  i	  la	  pràctica	  
de	  la	  música	  i	  el	  ball	  tradicional,	  la	  llengua,	  les	  diferents	  pràctiques	  artesanals	  
que	  formen	  part	  de	  la	  nostra	  cultura	  i	  tradicions,	  i	  propiciar	  el	  seu	  coneixement	  a	  
les	  noves	  generacions	  i	  nous	  residents.	  Així	  com	  aprofundir	  en	  el	  coneixement	  i	  
el	  gaudi	  de	  les	  diferents	  manifestacions	  artístiques	  que,	  especialment	  a	  partir	  del	  
segle	  XX,	  s’han	  donat	  a	  Eivissa:	  música,	  pintura,	  arquitectura,	  dansa,	  literatura,	  
etc.	  En	  definitiva,	  aprofundir	  en	  el	  coneixement	  de	  la	  nostra	  història,	  ancestral	  i	  
recent,	  per	  fer-‐la	  extensiva	  a	  tota	  la	  població.	  

D’altra	  banda,	  s’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  el	  canvi	  social	  que	  s’ha	  produït	  a	  Eivissa	  
més	  recentment	  amb	  l’arribada	  de	  nous	  residents	  provinents	  d’altres	  cultures,	  
amb	  tradicions	  diferents,	  que	  representen	  aportacions	  significatives	  al	  ventall	  
cultural	  que	  actualment	  l’illa	  ofereix.	  En	  aquest	  sentit,	  ExC	  defensa	  una	  cultura	  
que,	  basada	  en	  el	  respecte	  i	  la	  tolerància,	  doni	  resposta	  a	  les	  inquietuds	  del	  món	  
actual,	  i	  faciliti	  el	  mutu	  coneixement	  per	  a	  una	  pràctica	  efectiva	  d’aquesta	  
multiculturatitat	  que	  vivim.	  

La	  cultura,	  en	  definitiva,	  té	  un	  caràcter	  transversal	  que	  ha	  d’estar	  present	  a	  les	  
actuacions	  que	  s’impulsin	  des	  de	  totes	  les	  institucions.	  

Propostes:	  

-‐	  Equipaments	  culturals:	  

Agilitzar	  els	  tràmits	  per	  a	  que	  de	  manera	  immediata	  es	  pugui	  dur	  a	  terme	  la	  
biblioteca-‐arxiu	  insular	  finançada	  pel	  govern	  de	  l’Estat.	  

Exigir	  la	  reobertura	  del	  Museu	  des	  Puig	  des	  Molins	  i	  reclamar	  la	  gestió	  dels	  
museus	  estatals.	  

Millorar	  i	  ampliar	  la	  xarxa	  de	  biblioteques	  ja	  existent,	  amb	  millors	  horaris	  i	  
amb	  més	  recursos	  per	  al	  seu	  funcionament.	  Incloure-‐hi	  mediateques.	  

Creació	  d’una	  Filmoteca	  insular.	  Aquesta	  ha	  de	  servir	  per	  assegurar	  la	  posada	  
en	  marxa	  de	  cicles	  de	  cinema	  clàssic	  i	  de	  qualitat.	  Al	  voltant	  de	  la	  filmoteca,	  
caldrà	  desenvolupar	  una	  tasca	  educativa	  per	  als	  més	  joves,	  en	  connexió	  amb	  
l’àmbit	  de	  l’Educació.	  S’haurien	  d’establir	  acords	  amb	  altres	  filmoteques	  per	  
poder	  accedir	  als	  seus	  fons.	  

Des	  del	  Consell	  Insular	  es	  promouran	  acords	  amb	  els	  diferents	  ajuntaments	  
per	  tal	  que	  la	  xarxa	  de	  centres	  culturals	  arribi	  al	  conjunt	  dels	  nuclis	  de	  
població.	  
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Amb	  col·∙laboració	  amb	  els	  ajuntaments	  i	  les	  diferents	  associacions	  que	  
treballen	  pel	  manteniment	  d’oficis	  tradicionals	  es	  valorarà	  la	  possibilitat	  de	  
crear	  un	  o	  més	  museus	  en	  viu	  a	  cases	  pageses,	  on	  es	  mostrin	  els	  diferents	  
treballs	  tradicionals	  del	  camp	  eivissenc	  i	  que	  serveixin	  per	  transmetre	  aquests	  
coneixements	  a	  les	  escoles	  i	  al	  turisme,	  i	  a	  la	  ciutadania	  en	  general.	  

Creació	  d’un	  Museu	  marítim.	  Tenint	  en	  compte	  la	  tradició	  marinera	  d’Eivissa	  i	  
la	  pèrdua	  de	  moltes	  de	  les	  activitats	  associades,	  seria	  interessant	  d’establir-‐hi	  
un	  museu	  d’aquestes	  característiques.	  

-‐	  Promoció	  cultural:	  

Coordinació	  entre	  Consell	  Insular	  i	  Ajuntaments	  per	  tal	  de	  difondre	  de	  forma	  
eficaç	  totes	  les	  activitats	  culturals	  de	  l’illa.	  

Suport	  a	  l’activitat	  desenvolupada	  per	  l’	  Institut	  Ramon	  Llull	  per	  tal	  de	  
contribuir	  al	  prestigi	  social	  de	  la	  llengua	  i	  cultura	  catalana	  arreu	  del	  món.	  

Crear	  una	  web,	  coordinada	  pel	  Consell,	  on	  hi	  apareguin	  totes	  les	  activitats	  
culturals	  que	  es	  facin	  a	  Eivissa,	  tant	  del	  propi	  Consell,	  com	  dels	  municipis	  com	  
d’entitats	  privades,	  a	  fi	  i	  efecte	  que	  tothom	  pugui	  sabre	  les	  activitats	  ja	  
programades,	  per	  poder-‐hi	  participar,	  o	  bé	  per	  poder-‐ne	  programar	  que	  no	  se	  
solapin	  les	  unes	  amb	  les	  altres.	  

Activar	  i	  dinamitzar	  les	  funcions	  i	  activitats	  dels	  museus	  existents,	  apropant-‐
los	  a	  la	  societat	  i	  als	  centres	  d’ensenyament.	  

Promoure	  les	  tradicions	  populars	  locals	  a	  les	  festes	  dels	  pobles.	  

Potenciar	  a	  les	  festes	  el	  caire	  mediterrani	  de	  la	  nostra	  cultura.	  Eivissa	  compta	  
amb	  les	  condicions	  adequades	  perquè	  es	  puguin	  organitzar	  festes	  que	  
constitueixin	  un	  referent	  per	  al	  conjunt	  de	  la	  Mediterrània.	  A	  tal	  efecte,	  s’han	  
d’assegurar	  els	  intercanvis	  amb	  altres	  llocs	  i	  altres	  tradicions	  culturals	  de	  la	  
nostra	  part	  del	  món.	  

Creació	  d’abonaments	  a	  través	  de	  targes	  per	  a	  majors	  i	  estudiants	  de	  cara	  a	  la	  
participació	  en	  les	  activitats	  culturals	  (cinema,	  espectacles	  públics,	  música,	  
teatre...).	  

Donar	  suport	  a	  les	  empreses	  o	  associacions	  dedicades	  a	  la	  producció	  i	  
promoció	  de	  la	  cultura.	  

Promoure	  un	  concurs	  literari	  de	  perfil	  alt	  que	  pugui	  ser	  un	  referent	  a	  la	  nostra	  
part	  del	  món.	  
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Promoure	  l’associacionisme	  cultural,	  a	  través	  d’ajuts	  i	  de	  suport	  des	  de	  les	  
institucions.	  

Creació	  d’una	  Setmana	  del	  Patrimoni,	  com	  a	  programa	  educatiu	  perquè	  
l’alumnat	  d’Eivissa	  tengui	  informació	  suficient	  sobre	  què	  representa	  la	  
declaració	  d’Eivissa	  com	  a	  Patrimoni	  Mundial	  de	  la	  Unesco:	  Eivissa,	  diversitat	  i	  
Cultura.	  

Promoure	  des	  del	  Consell	  publicacions	  d’interès	  acreditat.	  

Creació	  de	  la	  figura	  del	  dinamitzador	  cultural,	  persones	  amb	  formació,	  
capacitat	  d’interacció	  amb	  la	  gent	  i	  vocació	  de	  treballar	  amb	  grups	  de	  
persones	  heterogenis.	  Caldrà	  una	  coordinació	  amb	  les	  persones	  que	  se	  
n’encarreguin	  de	  la	  dinamització	  cultural	  als	  municipis.	  

Elaboració	  de	  catàlegs	  patrimonials	  amb	  la	  col.laboració	  dels	  Ajuntaments	  i	  
Consell	  Insular.	  

Habilitar	  locals	  d’assaig	  per	  als	  grups	  musicals,	  de	  teatre	  o	  de	  dansa	  de	  l’illa.	  

Foment	  del	  coneixement	  de	  la	  geografia	  i	  de	  la	  història	  local	  que	  afavoreixi	  la	  
identificació	  ciutadana	  i	  la	  valoració	  de	  l’entorn,	  a	  través	  d’excursions,	  tallers	  
de	  cultura	  popular	  i	  activitats	  en	  col·∙laboració	  amb	  els	  centres	  educatius.	  

Donar	  suport	  i	  impulsar	  la	  recentment	  creada	  Escola	  de	  Teatre.	  

Dinamitzar	  la	  programació	  de	  l’Auditorium	  de	  Cas	  Serres.	  

-‐	  Memòria	  històrica:	  

Donar	  suport	  a	  les	  associacions	  memorialistes	  d’Eivissa	  i	  a	  la	  seua	  tasca	  de	  
recuperació	  de	  la	  memòria	  democràtica	  de	  la	  Segona	  República	  espanyola,	  de	  
rehabilitació	  de	  les	  persones	  que	  van	  patir	  la	  repressió	  feixista	  durant	  la	  
guerra	  civil	  i	  la	  dictadura	  i	  de	  dignificació	  dels	  escenaris	  d’aquesta	  repressió.	  

-‐	  Política	  lingüística:	  

Avaluar	  els	  dèficits	  en	  l’ús	  lingüístic,	  per	  àmbits,	  i,	  a	  partir	  d’aquí,	  promoure	  
polítiques	  lingüístiques	  concretes	  per	  fer	  avançar	  l’ús	  del	  català	  en	  els	  àmbits	  
on	  el	  procés	  de	  normalització	  lingüística	  sigui	  més	  feble.	  

Dur	  a	  terme	  les	  accions	  oportunes	  perquè	  es	  puguin	  rebre	  els	  canals	  
autonòmics	  de	  Catalunya	  i	  del	  País	  Valencià,	  per	  complir	  amb	  la	  Llei	  de	  
Normalització	  Lingüística	  de	  les	  Illes	  Balears.	  	  

Incentivar	  la	  retolació	  en	  llengua	  catalana.	  
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Incentivar	  la	  normalització	  lingüística	  a	  les	  empreses:	  factures,	  formularis,	  
etiquetatge...	  

Incentivar	  la	  formació	  en	  llengua	  catalana	  dins	  els	  diferents	  municipis.	  

Facilitar	  l’aprenentatge	  de	  la	  llengua	  catalana	  dins	  tots	  els	  àmbits.	  

Compromís	  dels	  nostres	  càrrecs	  públics	  de	  fer	  servir	  la	  llengua	  catalana.	  

-‐	  Iniciativa	  legislativa:	  

Impulsar	  una	  llei	  d’àmbit	  balear	  que	  permeti	  l’exhumació	  de	  fosses	  comunes	  a	  
càrrec	  del	  Govern	  Balear,	  que	  les	  dignifiqui	  i	  que	  permeti	  identificar	  i	  entregar	  
les	  restes	  als	  seus	  familiars	  perquè	  puguin	  procedir	  d’acord	  amb	  les	  seues	  
creences.	  	  

Patrimoni	  

El	  Patrimoni	  a	  Eivissa	  representa	  el	  llegat	  de	  la	  llarga	  i	  rica	  història	  de	  la	  nostra	  
illa,	  empremta	  de	  les	  civilitzacions	  que	  hi	  han	  passat	  i	  alhora	  testimoni	  d'una	  
forma	  de	  viure	  que	  ha	  arribat	  fins	  als	  nostres	  dies.	  Potser	  un	  dels	  trets	  més	  
característics	  de	  la	  nostra	  illa	  és	  com	  la	  presència	  de	  l'activitat	  humana	  ha	  anat	  
modelant,	  amb	  senzillesa	  i	  harmonia,	  el	  nostre	  variat	  paisatge.	  	  

La	  preservació	  i	  coneixement	  d'aquest	  patrimoni	  és,	  per	  tant,	  un	  deure,	  tant	  de	  
les	  institucions	  com	  de	  la	  societat	  en	  general,	  per	  tal	  d'assegurar-‐ne	  la	  seua	  
transmissió	  a	  generacions	  futures	  tot	  i	  tenint	  en	  compte	  també	  el	  seu	  potencial	  
com	  a	  element	  educador	  i	  atractiu	  turístic.	  	  

Objectius:	  

-‐	  Treballar	  per	  a	  l'actualització	  de	  l'inventari	  de	  tots	  els	  béns	  que	  conformen	  el	  
nostre	  patrimoni	  -‐tant	  material	  com	  immaterial-‐	  així	  com	  la	  seua	  difusió	  entre	  la	  
població	  i	  illenca	  i	  els	  nostres	  visitants	  per	  tal	  de	  facilitar	  al	  màxim	  el	  
coneixement	  de	  les	  seues	  característiques	  històriques	  i	  artístiques.	  	  

-‐	  Promoure	  la	  posada	  en	  valor	  i/o	  restauració	  dels	  nostres	  béns	  patrimonials,	  
sigui	  directament	  des	  de	  les	  institucions	  o	  donant	  el	  suport	  necessari	  a	  persones	  
o	  associacions	  a	  través	  de	  línies	  d'ajuts	  específiques.	  De	  la	  mateixa	  forma,	  es	  
tracta	  de	  facilitar	  al	  màxim	  als	  administrats	  la	  seua	  coparticipació	  en	  el	  
manteniment	  d'aquest	  patrimoni,	  facilitant	  la	  informació	  de	  línies	  existents	  així	  
com	  possibles	  bonificacions,	  suport	  tècnic	  i	  agilització	  de	  tràmits.	  

-‐	  Promoure	  la	  redacció	  dels	  plans	  especials	  que	  resten	  pendents,	  tant	  de	  
conjunts	  històrics	  com	  de	  llocs	  d'interès	  etnològic	  o	  zones	  arqueològiques,	  així	  
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com	  promoure	  l'aprovació	  de	  catàlegs	  municipals	  i	  la	  seua	  actualització,	  tot	  això	  
en	  estreta	  col·∙laboració	  amb	  els	  ajuntaments.	  

-‐	  Promoure	  la	  creació	  de	  centres	  d'interpretació	  a	  llocs	  representatius	  per	  tal	  de	  
donar	  a	  conèixer	  de	  forma	  directa	  diferents	  aspectes	  d'activitats	  de	  cabdal	  
importància	  en	  la	  nostra	  història	  o	  restes	  del	  nostre	  passat.	  

-‐	  Treballar	  en	  estreta	  col·∙laboració	  amb	  el	  Consorci	  Patrimoni	  de	  la	  Humanitat	  i	  
totes	  les	  administracions	  implicades	  per	  tal	  de	  dur	  a	  terme	  un	  pla	  de	  gestió	  que	  
contempli	  la	  millora	  i	  posada	  en	  valor	  de	  tots	  els	  béns	  Patrimoni	  de	  la	  Humanitat,	  
així	  com	  per	  promoure	  el	  seu	  coneixement	  entre	  la	  població	  i	  els	  nostres	  
visitants.	  

Propostes:	  

-‐	  Difondre	  els	  diversos	  programes	  europeus,	  estatals	  i	  autonòmics,	  de	  
subvencions	  culturals	  i	  patrimonials	  i	  facilitar	  i	  agilitzar	  els	  ajuts	  i	  subvencions	  per	  
a	  la	  conservació	  i	  restauració	  del	  patrimoni.	  

-‐	  Convocar	  beques	  d'investigació	  i	  establir	  canals	  de	  col·∙laboració	  amb	  entitats	  
acreditades	  per	  a	  l'actualització	  d'inventaris	  patrimonials.	  Dins	  la	  mateixa	  línia,	  
es	  continuarà	  amb	  els	  treballs	  de	  prospecció	  arqueològica	  subaquàtica,	  per	  tal	  
d'obtenir	  una	  bona	  valoració	  de	  la	  riquesa	  patrimonial	  de	  les	  nostres	  aigües	  i	  
impulsar-‐ne	  la	  seva	  protecció	  i	  conservació.	  

-‐	  Establir	  convenis	  de	  col·∙laboració	  amb	  entitats	  públiques	  o	  privades	  per	  tal	  de	  
facilitar	  l'obertura	  al	  públic	  de	  monuments	  o	  elements	  d'interès	  patrimonial	  i	  
promoure'n	  el	  seu	  coneixement.	  

-‐	  Mantenir	  la	  campanya	  “Apadrina	  Patrimoni”	  i	  les	  línies	  de	  subvenció	  
associades,	  així	  com	  estudiar	  la	  possibilitat	  d'estendre	  aquesta	  figura	  a	  d'altres	  
entitats	  que	  puguin	  invertir	  en	  el	  manteniment	  del	  patrimoni	  illenc.	  

-‐	  Edició	  de	  la	  revista	  d'arqueologia	  anual,	  per	  tal	  de	  posar	  a	  l'abast	  del	  públic	  
especialitzat	  o	  interessat	  en	  la	  matèria,	  la	  informació	  sobre	  les	  excavacions	  
realitzades	  i	  el	  seu	  resultat	  i	  possibles	  conclusions.	  En	  la	  mateixa	  línia,	  col·∙laborar	  
en	  l'edició	  i/o	  reedició	  de	  llibres	  sobre	  el	  patrimoni	  illenc	  per	  tal	  de	  facilitar	  la	  
seua	  difusió.	  

-‐	  Treballar	  per	  a	  una	  progressiva	  posada	  en	  valor	  dels	  béns	  declarats	  BIC	  o	  BC,	  
mitjançant	  convenis	  o	  línies	  de	  subvenció	  específiques.	  

-‐	  Posada	  en	  valor	  del	  jaciment	  de	  sa	  Caleta	  i	  creació	  d'un	  centre	  d'interpretació	  
que	  ajudi	  a	  entendre	  millor	  el	  valor	  excepcional	  d'aquest	  jaciment,	  Patrimoni	  de	  
la	  Humanitat.	  
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-‐	  Museïtzació	  de	  la	  Torre	  des	  Carregador	  i	  creació	  d'un	  circuït	  que	  alhora	  que	  
permet	  aprofundir	  en	  el	  coneixement	  del	  seu	  entorn	  permeti	  el	  coneixement	  
dels	  nostres	  sistemes	  defensius.	  

-‐	  Col·∙laborar	  amb	  els	  ajuntaments	  tant	  per	  a	  la	  redacció	  de	  plans	  especials	  dels	  
conjunts	  històrics	  que	  encara	  no	  han	  estat	  aprovats	  com	  per	  a	  la	  modificació	  de	  
plans	  especials	  que	  necessitin	  ser	  revisats,	  així	  com	  la	  redacció	  dels	  plans	  
especials	  d'altres	  figures	  BIC	  (llocs	  d'interès	  etnològic	  o	  zones	  arqueològiques)	  	  
que	  ho	  necessitin	  i	  establir	  línies	  de	  col·∙laboració	  per	  a	  la	  seua	  restauració	  i	  
posada	  en	  valor.	  

-‐	  Posada	  en	  valor	  de	  ses	  Feixes,	  en	  col·∙laboració	  amb	  totes	  les	  administracions	  
implicades,	  treballant	  per	  a	  la	  restauració	  dels	  béns	  patrimonials	  existents	  i	  la	  
creació	  d'un	  centre	  d'interpretació,	  així	  com	  iniciar	  els	  tràmits	  per	  a	  la	  seua	  
inclusió	  com	  a	  bé	  dins	  el	  Patrimoni	  de	  la	  Humanitat.	  

-‐	  Patrimoni	  històrico-‐industrial:	  estudi,	  conservació	  i	  divulgació	  d'indrets	  com	  ses	  
Salines	  i	  s'Argentera.	  	  

-‐	  Patrimoni	  nàutic:	  	  

Inventari	  i	  conservació	  del	  patrimoni	  marítim,	  mitjançant	  convenis	  de	  
col·∙laboració	  i/o	  línies	  d'ajut.	  	  

Creació	  del	  Museu	  de	  la	  Mar.	  

-‐	  Arxius	  històrics:	  

Condicionar	  i	  obrir	  als	  investigadors	  i	  al	  públic	  els	  diferents	  arxius	  que	  es	  
troben	  a	  l'illa.	  

Promoure	  la	  restauració	  del	  material	  d'arxius	  particulars	  a	  canvi	  de	  
permetre'n	  la	  digitalització	  i	  l'autorització	  del	  seu	  ús	  als	  investigadors.	  
Promoure	  la	  donació	  d'aquestos	  documents.	  
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Codi	  ètic	  	  

Quan	  ExC	  va	  decidir	  presentar-‐se	  a	  les	  eleccions	  locals	  i	  autonòmiques	  del	  2007,	  
va	  elaborar	  un	  codi	  ètic	  que,	  avui,	  no	  només	  manté	  la	  seva	  vigència,	  sinó	  que	  
cobra	  encara	  més	  rellevància.	  I	  és	  que,	  a	  dia	  d’avui,	  a	  les	  Illes	  Balears	  hi	  ha	  una	  
vintena	  de	  casos	  de	  presumpta	  corrupció	  en	  els	  què	  estan	  imputats	  unes	  500	  
persones,	  entre	  elles,	  fins	  i	  tot,	  es	  troba	  l’ex	  President	  del	  Govern,	  Jaume	  Matas,	  
i	  alguns	  dels	  seus	  ex	  Consellers,	  i	  l’ex	  Presidenta	  del	  Parlament	  a	  l’actual	  
legislatura,	  Mª	  Antònia	  Munar.	  Es	  tracta	  de	  casos	  que	  es	  varen	  produir	  
majoritàriament	  durant	  la	  legislatura	  2003-‐07	  però	  també	  hi	  ha	  d’altres	  que	  han	  
produït	  recentment.	  Són	  casos	  que	  afecten	  a	  institucions	  locals,	  insulars	  i	  
autonòmiques.	  

Aquesta	  proliferació	  de	  procediments	  judicials	  per	  corrupció	  està	  contribuint	  de	  
manera	  molt	  negativa	  a	  la	  percepció	  ciutadana	  de	  l’activitat	  política	  i	  dels	  
polítics	  i	  està	  estenent,	  de	  manera	  preocupant,	  la	  generalització	  del	  “tots	  són	  
iguals”,	  al·∙lentada,	  en	  part	  també,	  per	  aquelles	  formacions	  polítiques	  que	  
compten	  amb	  nombrosos	  dels	  seus	  membres	  implicats	  en	  casos	  de	  corrupció.	  

Des	  d’ExC	  hem	  contribuït	  a	  aprovar,	  durant	  aquesta	  legislatura,	  un	  marc	  
legislatiu	  que	  afavoreixi	  la	  transparència	  i	  la	  bona	  gestió	  pública	  donant	  el	  nostre	  
suport	  a	  la	  Llei	  del	  Sector	  Públic	  i	  a	  l’encara	  no	  aprovada	  Llei	  del	  Bon	  Govern	  i	  de	  
la	  Bona	  Administració.	  Així	  mateix,	  amb	  l’exemple	  dels	  nostres	  representants	  
institucionals	  d’ara	  i	  del	  futur	  i	  amb	  el	  compromís	  amb	  el	  codi	  ètic	  del	  què	  ens	  
vàrem	  dotar,	  ExC	  vol	  contribuir	  a	  que	  es	  recuperi	  la	  confiança	  en	  l’activitat	  
política	  com	  servei	  públic	  i	  en	  els	  polítics	  com	  persones	  compromeses	  i	  
honestes.	  I	  és,	  per	  això,	  que	  hem	  decidit	  incloure	  el	  nostre	  codi	  ètic	  com	  a	  part	  
fonamental	  del	  nostre	  programa	  electoral.	  	  

Des	  d’Eivissa	  pel	  Canvi	  (ExC)	  contemplem	  amb	  preocupació	  el	  descrèdit	  de	  
l’activitat	  política.	  Malauradament,	  els	  freqüents	  casos	  de	  corrupció,	  sovint	  
lligats	  a	  activitats	  especulatives,	  la	  submissió	  dels	  interessos	  generals	  als	  
particulars	  i	  la	  manca	  de	  transparència	  de	  molts	  dels	  càrrecs	  públics	  han	  fet	  que	  
una	  bona	  part	  de	  la	  societat	  hagi	  assumit	  com	  inevitable	  l’identificació	  entre	  
política	  i	  negoci	  i	  l’incompatibilitat	  de	  política	  i	  ètica.	  	  

Des	  d’ExC	  volem	  reivindicar	  l’activitat	  política	  al	  servei	  de	  l’interés	  comú,	  com	  un	  
dels	  mitjans,	  que	  no	  l’únic,	  per	  poder	  dur	  a	  terme	  projectes	  que	  són	  demandats	  
per	  la	  ciutadania.	  	  

Des	  d’ExC	  observem	  críticament	  que	  la	  pràctica	  política	  diària	  està	  presidida	  
freqüentment	  pels	  interessos	  partidistes	  i	  no	  per	  la	  necessària	  col·∙laboració	  i	  
lleialtat	  que	  haurien	  de	  definir	  les	  relacions	  institucionals.	  
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Des	  d’ExC	  valorem	  negativament	  l’existència	  de	  discursos	  contradictoris	  de	  les	  
forces	  polítiques	  quan	  estan	  a	  l’oposició	  i	  al	  govern.	  Les	  firmes	  conviccions	  
defensades	  quan	  s’aspira	  a	  governar	  es	  tornen	  pragmatismes	  incoherents	  quan	  
s’exerceix	  el	  poder.	  

Des	  d’ExC	  no	  compartim	  l’habitual	  discurs	  agressiu	  basat	  en	  l’insult	  i	  la	  
desqualificació	  de	  l’adversari	  polític,	  la	  única	  conseqüència	  del	  qual	  és	  el	  rebuig	  i	  
allunyament	  de	  la	  ciutadania	  respecte	  a	  la	  discussió	  dels	  assumptes	  públics.	  

Des	  d’ExC	  rebutjam	  la	  falsedat	  i	  hipocresia	  d’aquells	  que	  es	  presenten	  com	  els	  
autèntics	  defensors	  d’Eivissa	  i	  del	  que	  representa,	  i	  que	  no	  fan	  altra	  cosa	  que	  
engegar	  polítiques	  institucionals	  que	  atempten	  contra	  el	  present	  i	  el	  futur	  
d’Eivissa	  i	  el	  seu	  territori,	  llengua,	  cultura,	  medi	  ambient	  i	  cohesió	  social.	  

En	  conseqüència,	  ExC	  vol	  contribuir	  a	  la	  recuperació	  de	  la	  confiança	  en	  el	  
compromís	  i	  l’activitat	  polítics	  i	  a	  que	  sigui	  possible	  creure	  que	  la	  transparència	  i	  
l’honradesa	  poden	  ser	  senyes	  d’identitat	  de	  persones	  que	  es	  comprometen	  a	  
donar	  una	  passa	  endavant	  i	  assumir	  responsabilitats	  públiques.	  

Des	  d’ExC	  DEFENSAM:	  	  

1.	  La	  tolerància	  zero	  amb	  la	  corrupció:	  els	  càrrecs	  públics	  d’ExC	  es	  comprometen	  
a	  desenvolupar	  un	  paper	  actiu	  contra	  l’especulació	  urbanística,	  el	  trànsit	  
d’influències,	  les	  malversacions	  de	  recursos	  públics,	  l’enriquiment	  injust	  o	  
inapropiat	  amb	  recursos	  públics	  o	  privats,	  la	  degradació	  mediambiental	  del	  
territori	  i	  qualsevol	  forma	  de	  corrupció	  pública	  o	  privada.	  

2.	  Els	  càrrecs	  públics	  d’ExC	  denunciaran	  davant	  les	  autoritats	  competents	  
qualsevol	  indici	  de	  corrupció	  privada	  o	  pública,	  impulsaran	  comissions	  
d’investigació	  dins	  els	  àmbits	  de	  la	  seva	  competència	  i	  fomentaran	  la	  total	  
transparència	  pel	  que	  fa	  a	  la	  gestió	  d’allò	  públic	  i	  la	  no	  intervenció	  dels	  interessos	  
privats	  als	  assumptes	  públics.	  	  

3.	  En	  el	  cas	  que	  un	  càrrec	  públic	  d’ExC	  sigui	  inculpat	  per	  un	  jutge	  o	  processat	  per	  
delictes	  que	  comportin	  una	  violació	  dels	  principis	  que	  inspiren	  aquest	  codi	  ètic,	  
posarà	  el	  seu	  càrrec	  a	  disposició	  de	  la	  comissió	  de	  conflictes,	  la	  qual	  valorarà	  la	  
conveniència	  o	  no	  de	  la	  seva	  continuïtat	  com	  a	  responsable	  públic.	  

4.	  La	  transparència	  patrimonial	  dels	  càrrecs	  electes	  i	  no	  electes:	  aquestes	  
persones	  faran	  una	  declaració	  patrimonial	  que	  serà	  pública	  tal	  i	  com	  marca	  la	  
legislació	  vigent.	  	  

4	  bis.	  ExC	  proposarà	  la	  dedicació	  exclusiva	  d’aquells	  càrrecs	  públics	  (diputats,	  
consellers,	  alcaldes...)	  que	  cobrin	  un	  salari	  de	  la	  institució	  de	  la	  que	  formen	  part	  
tenguin	  dedicació	  exclusiva	  i	  no	  pugui	  cobrar	  cap	  altre	  retribució	  pública	  o	  
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privada.	  Aquells	  càrrecs	  que	  formin	  part	  de	  més	  d’una	  institució	  només	  podran	  
cobrar	  retribucions	  d’una	  d’elles	  i	  no	  s’admetran	  les	  anomenades	  dietes	  
d’assistència	  de	  la	  institució	  que	  no	  pagui	  el	  salari.	  Tampoc	  es	  permetrà	  que	  els	  
càrrecs	  públics	  amb	  salari	  cobrin	  dietes	  per	  la	  seua	  assistència	  a	  òrgans	  
col·∙legiats	  (p.	  Ex.	  Autoritat	  Portuària).	  

5.	  La	  incompatibilitat	  d’exercir	  càrrecs	  els	  àmbits	  d’actuació	  dels	  quals	  estiguin	  
relacionats	  amb	  la	  persona	  o	  família	  de	  qui	  ha	  d’ocupar-‐lo.	  	  

6.	  La	  impossibilitat	  que	  un	  càrrec	  electe	  nomeni	  familiars	  fins	  a	  tercer	  grau,	  
parelles	  de	  fet,	  companys	  o	  companyes	  com	  a	  càrrecs	  de	  la	  seva	  confiança.	  	  

7.	  Posarem	  al	  servei	  de	  la	  Justícia	  des	  de	  les	  institucions	  en	  què	  governem	  tot	  
allò	  que	  faciliti	  la	  resolució	  de	  casos	  en	  tràmit.	  	  

8.	  Assumpció	  de	  la	  lleialtat	  i	  la	  col·∙laboració	  com	  a	  principis	  directors	  de	  
l’activitat	  institucional.	  	  

9.	  Establiment	  de	  mecanismes	  de	  seguiment	  del	  compliment	  dels	  compromisos	  
programàtics.	  En	  el	  cas	  de	  decisions	  transcendentals	  que	  no	  estiguin	  recollides	  
als	  programes	  es	  podran	  dur	  a	  terme	  consultes	  populars.	  	  

10.	  Un	  discurs	  polític	  respectuós	  basat	  en	  la	  capacitat	  propositiva,	  
l’argumentació	  fonamentada,	  la	  crítica	  constructiva	  i	  la	  recerca	  del	  consens.	  
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Per	  un	  pacte	  social	  i	  polític	  per	  una	  Eivissa	  sostenible	  
al	  100%	  per	  al	  2050	  

Aquest	  document	  recull	  les	  propostes	  d’ExC	  per	  a	  la	  legislatura	  2011-‐15	  però	  
nosaltres	  volem	  mirar	  més	  enllà	  amb	  un	  projecte	  que	  miri	  cap	  al	  futur.	  L’eix	  
fonamental	  al	  voltant	  del	  qual	  s’articula	  aquest	  programa	  electoral	  és	  la	  crisi	  
econòmica	  o,	  millor	  dit,	  com	  afrontar	  els	  efectes	  d’aquesta.	  Però	  la	  importància	  
de	  la	  crisi	  econòmica	  no	  ens	  pot	  amagar	  la	  transcendència	  del	  problema	  de	  fons:	  
la	  crisi	  ecològica,	  el	  símptoma	  més	  clar	  de	  la	  qual	  és	  el	  canvi	  climàtic.	  Com	  diu	  en	  
López	  de	  Uralde	  “en	  temps	  de	  crisi	  no	  debem	  pensar	  que	  el	  medi	  ambient	  és	  un	  
obstacle	  sinó	  que	  s’ha	  de	  veure	  com	  una	  gran	  oportunitat”.	  Si	  aconseguim	  sortir	  
de	  la	  crisi	  econòmica	  però	  no	  afrontam	  la	  crisi	  ecològica	  de	  manera	  decidida,	  la	  
solució	  als	  problemes	  haurà	  estat	  merament	  conjuntural	  i	  no	  haurem	  abordat	  els	  
seus	  arrels.	  	  

El	  nostre	  plantejament	  sintonitza	  amb	  els	  moviments	  que	  s’han	  generat	  a	  Europa	  
que	  reclamen	  que	  el	  futur	  de	  la	  nostra	  energia	  és	  el	  de	  les	  energies	  netes	  i	  que	  
demanen	  una	  Europa	  renovable	  al	  100%	  per	  al	  2050.	  Aquesta	  iniciativa	  té	  a	  
veure	  amb	  el	  debat	  que	  s’ha	  encetat	  a	  la	  Unió	  Europea	  sobre	  el	  model	  energètic	  
que	  s’haurà	  de	  tenir	  a	  meitat	  de	  segle	  XXI.	  Els	  ritmes	  territorials	  per	  aconseguir	  
aquest	  objectiu	  seran	  molt	  variats	  però	  nosaltres	  també	  volem	  fer	  la	  nostra	  
aposta	  i	  contribució	  per	  arribar	  a	  una	  Eivissa	  renovable	  al	  100%	  per	  al	  2050.	  	  

Aquestes	  reflexions	  de	  caràcter	  general	  cobren	  especial	  rellevància	  quan	  baixam	  
a	  la	  nostra	  realitat	  illenca,	  quan	  “quantificam”	  el	  cost	  territorial	  i	  mediambiental	  
del	  nostre	  model	  econòmic	  i,	  en	  definitiva,	  de	  la	  nostra	  forma	  de	  vida.	  Indicadors	  
com	  la	  petjada	  ecològica	  i	  la	  capacitat	  de	  càrrega	  del	  nostre	  territori	  són	  bàsics	  
per	  poder	  pensar	  l’Eivissa	  del	  futur	  que	  volem.	  En	  aquest	  sentit	  resulten	  molt	  
il.lustratius	  recents	  estudis	  que	  s’han	  fet	  al	  respecte	  i,	  en	  particular,	  el	  de	  n’Ivan	  
Murray	  sobre	  la	  petjada	  ecològica	  a	  les	  Illes	  Balears.	  Partint	  de	  la	  definició	  de	  
petjada	  ecològica	  com	  “l’àrea	  de	  territori	  ecològicament	  productiu	  (conreus,	  
pastures,	  boscs	  o	  ecosistemes	  aquàtics)	  necessària	  per	  produir	  els	  recursos	  
utilitzats	  i	  per	  assimilar	  els	  residus	  produïts	  per	  una	  població	  donada	  amb	  un	  
mode	  de	  vida	  específic”,	  l’autor	  aporta	  les	  següents	  dades:	  

-‐	  Cada	  habitant	  de	  les	  illes	  hauria	  de	  disposar	  de	  6.3	  Ha.	  per	  produir	  i	  eliminar	  els	  
residus	  que	  consumeix.	  Això	  es	  tradueix	  en	  què	  serien	  necessàries	  gairebé	  12	  
vegades	  la	  superfície	  terrestre	  i	  1.3	  la	  superfície	  marina	  de	  l’arxipèlag	  per	  
mantenir	  l’actual	  nivell	  de	  vida.	  	  

-‐	  Si	  a	  això	  li	  afegim	  el	  cost	  derivat	  de	  l’activitat	  turística	  que	  inclou	  la	  visita	  anual	  
a	  les	  illes	  d’uns	  12	  milions	  de	  persones,	  la	  superfície	  terrestre	  necessària	  
augmentaria	  fins	  a	  les	  15.7	  vegades	  i	  la	  marina	  fins	  1.7	  vegades	  l’actual.	  
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Així	  mateix,	  estudis	  sobre	  el	  canvi	  climàtic	  alerten	  de	  que	  el	  nivell	  del	  mar	  a	  les	  
Illes	  Balears	  podria	  pujar	  fins	  a	  12.5	  cm	  en	  50	  anys	  i	  fins	  a	  60	  cm	  a	  finals	  de	  segle.	  
L’escalfament	  de	  la	  temperatura	  de	  la	  mar	  afavorirà	  l’arribada	  d’espècies	  
invasores	  tropicals	  que	  amenaçarien	  els	  hàbitat	  autòctons,	  disminuiria	  la	  
capacitat	  de	  la	  mar	  d’absorbir	  el	  CO2,	  provocaria	  la	  salinització	  dels	  aqüífers	  i	  es	  
perdrien	  els	  hàbitats	  del	  litoral.	  Però	  és	  ja	  una	  realitat	  que	  aquest	  procés	  ja	  s’ha	  
iniciat	  amb	  l’arribada	  massiva	  de	  borns,	  la	  mort	  de	  corals,	  la	  presència	  d’espècies	  
al·∙lòctones	  i	  la	  degradació	  de	  la	  posidònia.	  	  

Estam,	  en	  definitiva,	  vivint	  en	  un	  model	  insostenible.	  	  

Les	  propostes	  d’aquest	  programa	  electoral	  (economia,	  medi	  ambient,	  mobilitat,	  
territori)	  són	  uns	  mínims	  que	  intenten	  posar	  les	  bases	  de	  l’objectiu	  que	  les	  
vertebra	  i	  cohesiona:	  la	  sostenibilitat	  d’Eivissa,	  sostenibilitat	  mediambiental	  i	  
socioeconòmica.	  Aquest	  és	  el	  nostre	  horitzó	  de	  futur.	  	  

Ara	  bé,	  som	  conscients	  que	  avançar	  cap	  a	  la	  sostenibilitat	  implicarà	  actuacions	  
profundes	  i	  ambicioses	  als	  següents	  àmbits:	  

Cap	  a	  la	  sostenibilitat	  territorial:	  El	  primer	  problema	  de	  la	  sostenibilitat	  d’un	  territori	  és	  la	  
capacitat	  d’assumir	  una	  determinada	  població	  i	  unes	  activitats,	  així	  com	  la	  seua	  
distribució	  territorial	  atès	  que	  no	  té	  els	  mateixos	  efectes	  la	  població	  i	  les	  
activitats	  si	  estan	  agrupades	  o	  disperses.	  Per	  tant,	  el	  primer	  que	  hem	  de	  fer	  és	  no	  
continuar	  creixent	  com	  fins	  ara.	  És	  especialment	  important	  que	  no	  s’ocupi	  ni	  una	  
hectàrea	  més	  de	  sòl	  potencialment	  agrícola	  o	  forestal,	  i	  que	  no	  es	  segueixi	  amb	  
la	  urbanització	  difusa	  del	  sòl	  rústic.	  	  

Cap	  a	  la	  sostenibilitat	  energètica:	  S’hauria	  d’arribar	  a	  què	  la	  generació	  d’electricitat	  a	  Eivissa	  
fos	  basada	  íntegrament	  en	  energies	  alternatives	  amb	  un	  funcionament	  en	  xarxa	  
d’edificis	  i	  centres	  de	  producció.	  

Les	  infraestructures	  de	  producció	  energètica	  podrien	  funcionar	  inicialment	  amb	  
gas	  i	  convertir-‐se’n	  en	  centres	  de	  control	  i	  distribució;	  progressivament	  
produiran	  electricitat	  fent	  servir	  energies	  renovables,	  preferentment,	  biomassa.	  

Afavorir	  la	  implantació	  de	  petits	  centres	  de	  generació	  elèctrica	  alternativa	  en	  
comptes	  del	  continu	  creixement	  de	  la	  producció	  amb	  combustibles	  fòssils.	  

Producció	  d’energia	  elèctrica	  i	  tèrmica	  a	  partir	  d’energia	  solar,	  biomassa,	  
geotèrmica	  i	  eòlica	  de	  darrera	  generació.	  

Autosuficiència	  i	  sostenibilitat	  d’obres	  de	  nova	  construcció.	  Progressiva	  
adaptació	  d’edificis	  ja	  existents	  sent	  els	  edificis	  públics	  pioners	  i	  punt	  de	  
referència.	  
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Des	  del	  punt	  de	  vista	  de	  la	  creació	  de	  llocs	  de	  feina,	  tot	  aquest	  procés	  implicarà	  
una	  activitat	  important	  del	  sector	  de	  la	  construcció,	  centrada	  en	  la	  rehabilitació,	  i	  
de	  les	  energies	  renovables.	  

Des	  d’un	  punt	  de	  vista	  paisatgístic	  i	  mediambiental,	  la	  utilització	  de	  la	  biomassa	  
ajudarà	  a	  una	  conservació	  i	  explotació	  racional	  dels	  boscs	  disminuint,	  alhora,	  el	  
risc	  d’incendis.	  	  

Des	  del	  punt	  de	  vista	  turístic,	  una	  illa	  sostenible	  representa	  un	  factor	  potent	  de	  
diferenciació	  i	  de	  qualitat,	  cosa	  que	  pot	  convertir-‐nos	  en	  referent	  mundial	  de	  la	  
modalitat	  emergent	  del	  turisme	  respectuós	  amb	  el	  medi	  ambient.	  

No	  hi	  ha	  energia	  més	  neta	  que	  aquella	  que	  no	  es	  produeix.	  Per	  tant,	  és	  
fonamental	  treballar	  a	  favor	  de	  l’estalvi	  i	  l’eficiència.	  

Cap	  a	  la	  sostenibilitat	  del	  transport:	  

Fomentar	  el	  transport	  públic	  per	  reduir	  l’ús	  dels	  vehicles	  privats.Progressiva	  
incorporació	  de	  vehicles	  elèctrics	  o	  no	  contaminants	  (gas,	  biodièsel)	  als	  
diferents	  àmbits:	  privats,	  transport	  públic,	  discrecional	  i	  taxis.	  Novament	  el	  
transport	  públic	  serà	  exemplar	  i	  pioner	  en	  aquest	  procés.Foment	  de	  l’ús	  de	  
combustible	  no	  contaminant.	  

Promoure	  la	  producció	  local	  de	  biocombustible	  no	  contaminant	  per	  tal	  reduir	  les	  
emissions.	  	  

Foment	  de	  l’instal.lació	  de	  electrolineres	  per	  la	  recarrega	  ràpida	  dels	  vehicles	  
elèctrics.	  

Cap	  a	  la	  sostenibilitat	  dels	  recursos	  hídrics:	  

Optimització	  de	  l’ús	  d’aigua	  dessalada	  produïda	  amb	  energies	  alternatives	  i	  
recuperació	  de	  la	  salmorra.	  	  

Aprofitament	  de	  les	  aigües	  grises	  als	  edificis	  públics	  i	  vivendes.	  

Incorporació	  de	  tractaments	  naturals	  eficients	  a	  les	  depuradores	  per	  tal	  de	  
produir	  aigua	  apta	  per	  al	  regadiu.	  

Cap	  a	  la	  sostenibilitat	  de	  l’agricultura:	  

Foment	  de	  l’agricultura	  i	  ramaderia	  ecològiques.	  

Promoure	  la	  producció	  agrícola-‐ramadera	  per	  tal	  de	  cobrir	  la	  major	  part	  de	  les	  
necessitats	  alimentàries	  d’Eivissa.	  

Promoure	  la	  producció	  de	  fertilitzants	  naturals	  a	  l’illa.	  
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Des	  d’ExC,	  concebim	  el	  camí	  cap	  a	  la	  sostenibilitat	  com	  un	  procés	  progressiu	  i	  
necessari	  però,	  sobretot,	  com	  un	  projecte	  col·∙lectiu	  en	  el	  qual	  han	  de	  confluir	  la	  
voluntat	  política	  que	  ha	  de	  tenir	  el	  seu	  reflex	  en	  les	  iniciatives	  de	  les	  diferents	  
institucions	  públiques	  amb	  la	  voluntat	  de	  la	  societat	  en	  el	  seu	  conjunt.	  

És	  per	  això	  que	  volem	  concloure	  aquest	  document	  llançant	  una	  proposta	  al	  
conjunt	  de	  la	  societat	  i	  als	  diferents	  grups	  polítics:	  “Un	  pacte	  per	  aconseguir	  una	  
Eivissa	  sostenible	  al	  100%	  per	  al	  2050”.	  Tenim	  ben	  present	  que	  el	  que	  està	  en	  
joc,	  en	  definitiva,	  és	  el	  nostre	  futur	  i	  que	  l’Eivissa	  que	  volem	  per	  demà	  l’hem	  de	  
començar	  a	  fer	  avui.	  
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