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Programa Electoral del Moviment Ciutadà EPIC 

per a les eleccions locals de maig de 2019. 

  Introducció. 

  El programa electoral del Moviment Ciutadà EPIC està basat principalment en les demandes i suggeriments 

de la societat, realitzades a nivell particular i a través de col·lectius, amb un clar propòsit: SENTIT COMÚ EN LA 

GESTIÓ PÚBLICA. 

  En les següents línies s'integren propostes de diverses entitats, associacions, grups, etc. que han decidit 

confiar en EPIC a l'hora de formular les seves demandes en recerca de solucions. Entre elles, a més de nombroses 

associacions de veïns, comerciants, clubs esportius, sindicats, entitats empresarials, es troben Foment de Turisme, 

PROU, Il·lustre Col·legi d'advocats de Balears, Aliança per l'Aigua, Amics de la Terra, Associació de Músics, Associació 

per a la defensa de l'aigua i el reciclatge (ADAR), Associació pitiüsa per la inclusió educativa i social (Apies), Aliança 

Mar Blava, Plataforma Animalista de les Balears (BALDEA), Associació Animalista de les Illes Balears (ASSAIB), 

Associació de familiars de malalts d'Alzheimer d'Eivissa i Formentera (AFAEF), La clau de l'Armari, i Funcionaris, 

Personal Laboral i policies locals, etc. 

  Des del Moviment Ciutadà EPIC concebem l'illa d'Eivissa com un únic ens que ha de ser protegit amb 

respecte i sostenibilitat. Per tant és important ressaltar, que moltes de les propostes del present Programa Electoral, 

es formulen en institucions, que malgrat que no tenen competències en la matèria, poden donar suport aquestes 

propostes amb diverses fórmules, sent necessària una millor i major col·laboració entre els òrgans involucrats per 

aconseguir millorar la situació en què ens trobem. 

  A les nombroses persones i col·lectius que han ajudat en la redacció d'aquest programa electoral, els donem 

el nostre sincer agraïment amb la manifesta voluntat de complir-lo en el cas de governar o de promoure el seu 

compliment en cas de trobar-nos a l'oposició. 

 Les persones que composem el Moviment Ciutadà EPIC ens vam presentar en política amb una clara vocació 

de canvi i millora de la nostra societat. Som persones compromeses, treballadores i honrades, amb forts valors i 

principis, que treballem per recuperar la qualitat de vida que s'ha perdut a l'illa en els últims anys. Recobrar l'essència 

d'Eivissa, perquè sigui referència ecològica i mediambiental perquè torni a ser, com sempre va ser coneguda, un 

paradís al mar.  
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1 Sanitat, educación i formació. 

1.1 Sanitat. 

 Promocionar hàbits de vida saludable i activitats que fomentin la prevenció i la cura natural de la 

salut. 

 Integració d'una base d'ambulàncies de Suport Vital Bàsic (SVB) i una UVI-MÒBIL al Centre de Salut 

de Sant Josep. 

 Dissenyar i dur a terme campanyes informatives de nutrició i de prevenció sobre el sobrepès i excés 

de consum de begudes ensucrades en els centres educatius. 

 Promoure la prevenció de les drogodependències en col·legis i instituts. 

 Gestionar l'atenció telefònica a Eivissa del número 112 d'emergències. 

 Dissenyar i dur a terme plans de prevenció a través de campanyes d'informació i sensibilització sobre 

malalties de transmissió sexual a les escoles i instituts. 

 Potenciar programes específics per a persones amb discapacitat intel·lectual amb servei 

d'assessorament i inserció, centre de dia i taller ocupacional, així com suport a les famílies. 

 Incrementar la seguretat en centres de salut i hospitals, per protegir el personal, així com als pacients. 

 Promoure polítiques efectives d'habitatge que propiciïn pal·liar el dèficit de professionals sanitaris. 

 Millorar les condicions laborals del personal, amb estabilitat del lloc de treball (reducció 

d'interinitats), així com millora de les condicions laborals. 

    

1.2 Educació. 

 Foment i promoció dels ensenyaments artístics de l'Escola d'Art i la seva inclusió de manera urgent 

en el "Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023". 

 Incrementar les ajudes per a aquells estudiants que vulguin cursar estudis de formació i estudis 

universitaris que no hi hagi a l'illa o no puguin accedir a una plaça. 

 Promoció del coneixement de l'entorn i Patrimoni d'Eivissa i Formentera a les aules, així com 

promoure les nostres tradicions. 

 Donar suport i ajudar econòmicament a les associacions de pares i mares d'alumnes, professors i 

mestres, així com promoure tallers amb activitats diverses. 
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 Fer campanyes informatives i de conscienciació contra la xenofòbia, l'homofòbia i la violència de 

gènere. 

 Millorar els ajuts de guarderia a les famílies residents al municipi amb baix nivell econòmic. 

 Prestació de servei tècnic informàtic als centres educatius. 

 Promoure la creació de menjadors escolars, així com ajudes a famílies sense recursos amb vals de 

menjar, garantint així un dinar cada dia a l'escola. 

 Establir un sistema per a la gratuïtat dels llibres de text de primària, com per exemple, un banc de 

llibres. 

 Millorar les condicions laborals del personal, amb estabilitat del lloc de treball (reducció 

d'interinitats), així com millora de les condicions laborals. 

 Agilitar la tramitació de les ajudes a les biblioteques públiques en els centres escolars. 

 Creació d'una escola de disciplines acrobàtiques al poliesportiu d' Es Cubells. 

    

1.3 Formació. 

 Creació i posada en marxa del "Institut Balear del teatre, Arts Escèniques i disciplines circenses", amb 

seu a l'illa d'Eivissa 
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2 Urbanisme, habitatge i mobilitat. 

2.1 Urbanisme. 

 Revisió, neteja i pintat de fanals, altres elements d'il·luminació del municipi, així com el mobiliari urbà 

en general. 

 Incrementar la revisió i neteja periòdica, així com el manteniment dels embornals, airejadors, etc. 

 Eliminació de barreres arquitectòniques en voreres i altres espais, així com en edificis públics, per 

facilitar el trànsit a les persones amb mobilitat reduïda, cotxets de nadons, etc. 

 Millora de l'entorn de Cas Raspalls adaptant les voreres amb rampes per a un millor accés a les 

mateixes a persones amb mobilitat reduïda, pintat de passos de zebra a les portes de la residència, 

etc. 

 Establir mecanismes eficaços de comunicació entre les AAVV i l'Ajuntament per optimitzar les 

millores, reparacions i inversions als barris. 

 Realitzar un inventari de camins públics, promovent-se la seva recuperació, conservació i 

manteniment. 

 Promoció de marines seques i rampes d'accés al litoral per a la pràctica d'esports nàutics. 

 No permetre l'ús de sòl rústic per a la instal·lació d'indústries no relacionades amb l'ús agrícola. 

 Millorar l'equipació i el manteniment de parcs, parcs infantils i zones d'esbarjo, així com instal·lar 

"zones gimnàs". 

 Impulsar la realització de plans d'embelliment de nuclis urbans, incentivant la inversió privada. 

 Realització d'un cinturó de ronda que envolti al poble de Sant Josep per la seva part nord. 

 Creació d'una rotonda a la ctra. Sant Antoni-Sant Josep, a l'altura de Sant Agustí, encreuament cap a 

Platges de Comte. 

 Establir fórmules efectives per reduir la pressió urbanística sobre el sòl rústic, i revisar i reduir el 

sostre de població previst en el Pla territorial insular i en les normes subsidiàries o plans generals de 

cada ajuntament. 

 Limitar el tipus de construcció en sòl rústic comú i forestal ia més, lògicament, en els espais protegits 

(les Àrees Naturals d'Especial Interès, Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic, Àrees de Protecció de 

Riscos, Àrees de Protecció Territorial, espais de xarxa Natura 2.000) que no estiguin directament 

vinculades a la protecció i gestió mediambiental. 

 Realitzar un estudi per si és el cas, augmentar totes les zones objecte de protecció, incloses en el PTI. 
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 La disciplina urbanística aplicable en sòl rústic ha de ser competència exclusiva del Consell Insular, 

per assegurar la igualtat del tractament a tots els propietaris i evitar possible tracte de favor. 

 Compliment de les normatives urbanístiques relatives a les obres il·legals i il·legalitzables en sòl 

rústic protegit. 

 Millora de l'Avinguda del Diputat Josep Ribas així com la creació d'un carril bici des de l'ajuntament 

de Sant Josep a l'escola Urgell. 

 Recuperació i desenvolupament del pla d'excel·lència cala de Bou. 

 Reformulació de les lleis agrària i urbanística, per tal d'ordenar territori i regular urbanisme amb 

sostenibilitat i seguretat jurídica i participativa, buscant un gran consens social i atenent a les 

característiques, necessitats i especificacions de cada illa. 

 Fer per vianants les zones limítrofes a l'ajuntament de Sant Josep. 

 Creació de vorals transitables de la carretera de Sant Josep a Sant Antoni, i de Sant Josep a Es Cubells. 

 Millora de la carretera Cala Conta i creació de vorals transitables. 

 Creació de pàrquing al nucli de sant Josep mitjançant la cessió de terrenys privats. 

 Impulsió de l'obertura de la llar d'infants de Can Nebot (sa Carroca) i que malgrat ester construïda fa 

8 anys i estar plenament equipada, es troba tancada. 

    

2.2 Habitatge. 

 Donar suport decididament el control i sanció dels habitatges usats turísticament de forma il·legal, 

donant suport a les inspeccions, les denúncies i la contractació de personal dedicat a això. 

 Foment del lloguer d'habitatges, mitjançant la creació d'una oficina insular / municipal de mediació 

del lloguer, ajudes d'assegurances a propietaris, incentius fiscals i mesures jurídiques efectives, per 

fer front a impagats, okupacions, desperfectes, etc. 

 Incentivar als propietaris d'habitatges que lloguen cases, pisos, a famílies amb fills i/o mascotes. 

 Creació d'un espai destinat i habilitat per autocaravanes per contribuir, de forma temporal a pal·liar 

la crisi habitacional existent a l'illa. 

 Promoure les denúncies i sancions contra les màfies del relloguer d'habitatges. 
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2.3 Mobilitat i transport. 

 Tenir presència i capacitat de decisió, en la gestió de ports i aeroport. 

 Implementar actuacions dels àmbits autonòmic, estatal i europeu, per ajustar els costos inassumibles 

del transport de mercaderies, sector fonamental per a l'economia de l'illa. 

 Creació de l'Empresa Municipal de Mobilitat, destinada a afavorir aspectes com el vehicle compartit, 

carregadors elèctrics, construcció d'aparcaments públics, lloguer bicicletes, etc. 

 Ampliar la xarxa de carrils bici existent prioritzant la comunicació dels barris perifèrics de la ciutat 

d'Eivissa amb les poblacions de Sant Jordi, Puig d'en Valls i Jesús. 

 Augment de la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i de gas a tot el municipi, 

proveïts amb energies renovables. 

 Targeta "bonobus" gratuïta per a estudiants i jubilats, amb un preu especial per als residents a l'illa. 

 Millora de la connectivitat de les poblacions més aïllades, mitjançant convenis amb convenis amb el 

sector del taxi i/o línies d'autobús. 

 Promoció de l'increment de la connectivitat aèria nacional i internacional durant la temporada baixa. 

 Promoció de l'ús del cotxe elèctric, compartit i autònom. 

 Realització d'un pla de mobilitat insular que introdueixi mesures i solucions a mig i llarg termini. 

 Facilitar l'ús de la bicicleta dins dels centres urbans, designant rutes i/o carrers amb preferència per a 

usuaris de bicicleta. 

 Millorar el transport públic (freqüència, rutes i marquesines per afavorir el seu ús) a tota l'illa i 

revisar els serveis de transport públic periòdicament per adaptar-los als hàbits de la població. 

 Incentivar l'ús del transport públic, bicicleta o vehicle privat compartit. 

 Promoure la limitació progressiva a l'entrada de vehicles de lloguer i turístics a l'illa. 

 Impulsar el transport públic elèctric a la ciutat. 

 Realitzar campanyes informatives sobre els drets i deures dels ciclistes, així com una revisió de l'estat 

de senyalització dels carrils bici del municipi, reparant-los i millorant-los. 

 Promoure les rutes escolars segures perquè els escolars puguin caminar amb seguretat en els centres 

escolars, reduir l'ús del cotxe i dotar els joves de més independència. 

 Revisió de les parades d'autobús existents, creant-se on siguin necessàries, com davant del centre de 

Cas Raspalls que pugui recollir als usuaris, amb autobusos adaptats, o recuperar la ruta de la línia 35. 

 Recuperar la ruta d'autobús número 8 que actualment passa per l'avinguda del Diputat Josep Ribas. 
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2.4 Taxis. 

 Fomentar la professionalització del sector. 

 Creació d'una àrea de prestació conjunta a tota l'illa, que permeti rendibilitzar millor els serveis i 

millorar l'atenció al client. 

 Creació d'un espai destinat als xofers, per a l'intercanvi de torns de taxis, amb WC, taquilles i 

màquines expenedores. 

 Potenciar l'ús d'aplicacions mòbils per a la contractació de serveis. 

 Millorar el sistema de gestió de GPS, perquè el percentatge de quilòmetres recorreguts amb 

passatgers augmenti, potenciant que els viatges de retorn d'un servei, es realitzin amb nous clients. 

 Coordinació entre les diferents administracions i el sector del taxi, per lluitar contra els taxis pirates. 

 Promoció d'un sistema de GPS conjunt, operat per una empresa que presti un servei de qualitat a 

preu de mercat. 

 Avançar la data de realització d'exàmens de permís de taxi per a nous xofers al mes de març, així com 

realitzar diverses convocatòries. 

 Facilitar el procés de cita d'ITV dels vehicles amb llicència temporal. 

 Facilitar el pagament ajornat de les taxes relatives a les llicències temporals. 
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3 Les persones. 

3.1 Benestar social. 

o Creació de l'alberg d'àmbit insular per a persones necessitades, a es Gorg - Eivissa. 

o Municipi cardio protegit. Adquisició de desfibril·ladors per a la seva col·locació en edificis oberts 24 

hores, així com informació al veïnat d'això. 

o Crear un cens de persones en risc d'exclusió social. 

o Creació d'un centre de dia per a dependents i millorar la tele-assistència que s'efectua. 

o Dotar d'accessos i serveis a les platges per a persones amb mobilitat reduïda i/o invidents. 

o Incrementar el suport a aquelles entitats que realitzin accions socials, així com convenis anuals segons 

necessitats. 

o Impulsar creació de mitjans, formació i infraestructura per a persones residents en risc d'exclusió social. 

o Instauració de mesures per consolidar serveis de proximitat per a les persones grans que ho necessitin: 

menjador a domicili, bugaderia i compres de la llar. 

o Impulsar la creació de centres de dia per a majors. 

o Fomentar la integració de persones amb necessitats especials. 

o Ampliar la xarxa de residències-hospital, per satisfer de forma efectiva les necessitats d'Eivissa 

o Creació d'un banc del temps, per gestionar les aportacions voluntàries i poder transaccionarlas entre les 

persones interessades. 

o Creació d'un telèfon (amb Whastapp) per atendre consultes relacionades amb el Benestar Social. 

o Creació d'una residència per a majors i centre de dia, al costat del centre de salut de Sant Josep. 

    

3.2 Participació ciutadana. 

o Crear i potenciar un consell de participació ciutadana insular i municipal. 

o Realització d'un debat anual sobre l'estat dels municipis i Consell Insular. 

o Realització de consultes populars per conèixer l'opinió de la ciutadania sobre temes rellevants del 

municipi i/o insulars. 

o Informar la ciutadania dels temes que es tracten en els plens de la institució. 

o Creació de l'oficina del defensor del ciutadà, Ombudsman. 

o Cessió d'espais a entitats socials, sanitàries i culturals que ho necessitin. 
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o Creació d'una oficina itinerant, per tota l'illa, destinada a prestar atenció al ciutadà així com als residents 

estrangers, per facilitar els tràmits administratius amb les institucions. 

o Informació de les diferents ordenances municipals, així com drets i deures de la ciutadania. 

    

3.3 Joventut. 

o Creació i promoció del Carnet Jove Insular, amb abonaments i descomptes per a joves en activitats 

culturals, esportives i transport públic (gratuït fins a joves fins a les 25 anys), afavorint especialment el 

desplaçament als centres educatius. 

o Establir un servei d'assessorament i informació juvenil a través del qual es pugui obtenir la informació 

necessària d'acord amb les seves inquietuds: habitatge, ofertes laborals, estudis i salut sexual. 

o En època d'exàmens, facilitar l'obertura de les biblioteques en horari prolongat i sense tancar al migdia. 

o Creació d'un centre de producció audiovisual i autoedició, alhora que s'habiliten locals d'assaig per als 

grups juvenils. 

o Garantir l'atenció a la diversitat sexual i afectiva en els currículums, materials didàctics, activitats, cursos 

i tallers. 

o Realitzar campanyes, començant en col·legis i instituts, de prevenció contra la violència de gènere entre 

la gent jove, a través de programes realitzats amb la col·laboració d'associacions juvenils de dones, 

consells de joventut, etc. 

o Fomentar entre la joventut un oci basat en pràctiques saludables i no en l'alcohol. Entre altres activitats 

a fomentar: l'esport, la música, el teatre, el cinema, la literatura, l'excursionisme i les activitats a la 

natura. 

o Foment del civisme i respecte a la ciutadania: realització de campanya amb voluntariat i promoció en 

centres docents. 

o Promoció del voluntariat i l'associacionisme. 

    

3.4 Majors. 

o Promoció del voluntariat i l'associacionisme. 

o Realització de tallers específics per a majors en espais adequats. 
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3.5 Solidaritat. 

o Revisió i millora de les ajudes a entitats sense ànim de lucre que exerceixen les seves activitats fora de 

l'illa. 

o Creació d'un pla de recollida solidària, a nivell municipal / insular, en què es pugui obtenir material 

divers com bicicletes, material educatiu, ordinadors, i poder destinar-lo a fins solidaris a l'illa o fora de 

illa. 

o Realització de campanyes de conscienciació mediambiental i suport material i de gestió, a les 

associacions sense ànim de lucre dedicades a la cura i neteja de la natura, especialment de les nostres 

platges. 
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4 Economia, turisme, agricultura, comerç i artesania. 

4.1 Economia. 

o Augmentar el control i les sancions sobre l'oferta il·legal. Augmentar els dispositius policials. 

o Foment del turisme rural i ecoturisme responsable. 

o Creació de la "oficina d'Arts Visuals", dedicada a donar suport i facilitar la filmació de pel·lícules, 

documentals, etc. a l'illa, així com la realització de certàmens, festivals, simposis i similars, relacionats 

amb la creació audiovisual. 

o Establir plans estratègics de protecció veïnal i foment empresarial sostenible a les zones més 

turístiques. 

o Promoure que els establiments turístics i la xarxa del petit comerç s'involucrin en el foment del 

producte local. 

    

4.2 Turisme. 

o Potenciar turisme familiar, sanitari, gastronòmic, cultural, històric, esportiu, d'esdeveniments i salut 

durant tot l'any. 

o Limitació dels party boats i beach clubs, amb un compliment escrupolós de la legalitat, sobretot, en 

matèria de contaminació acústica, ocupació d'espais públics i molèsties al veïnat. 

o Eradicació de la venda ambulant. 

o Promoure la reducció de les taxes portuàries i aeroportuàries, principalment en el període hivernal. 

o Intensificar la neteja, cura i manteniment dels espais públics. 

o Posar en valor el patrimoni cultural, el teixit comercial i l'entorn natural. 

o Elaboració i distribució de guies de comerços, bars i restaurants de qualitat. Realitzar controls de 

qualitat de l'oferta turística (des de l'allotjament fins al transport, passant per les platges). 

o Potenciar la formació dels treballadors del sector turístic, amb formació teòrica i pràctica a tots els 

nivells. 

o Promoure la reconversió de determinades zones turístiques, amb copagament del sector privat. Pla de 

reconversió integral per a aquelles zones especialment deteriorades: prioritat per a les zones turístiques 

"madures". 
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o Promoure la reconversió energètica del sector turístic per reduir el consum, i augmentar la producció 

elèctrica amb energies renovables. 

o Compliment de les normatives sobre horaris d'obertura i tancament dels locals d'oci nocturn. 

o Regular els cercaviles dels locals d'oci, per evitar molèsties al veïnat a les zones en què es realitzen, així 

com eradicar la promoció d'estereotips masclistes. 

o Millorar la neteja i equipament de les platges durant tot l'any. 

o Potenciació del Turisme Alternatiu. Incentivar el projecte Eivissa Fènix. Promocionar les rutes que 

unifiquin processos ecològics, rurals, culturals i etnològics durant tot l'any. 

o Recuperació i promoció de les festes i tradicions pròpies de l'illa, com per exemple, Tots els Sants. 

    

4.3 Agricultura. 

o Afavorir, activar i potenciar la gestió del banc de terres d'Eivissa. 

o Incloure en els contractes de càtering per a menjadors escolars, guarderies i residències que un 

percentatge mínim de productes locals frescos (3%) i productes locals ecològics frescos (1%) es 

produeixin a Eivissa. 

o Aplicar mecanismes més eficaços de control per eliminar la competència deslleial de venda de productes 

locals i/o ecològics que no ho són. 

o Simplificació dels tràmits d'ajudes als agricultors. 

o Millorar la depuració de l'aigua, per poder aprofitar-la en el reg agrícola. 

o Aprofitar el compost produït per la planta de Cana Putxa per a les terres agrícoles, així com assegurar la 

seva qualitat. 

o Crear noves marques i denominacions amb una caracterització específica, amb els controls i garanties 

corresponents, que donin valor afegit als productes agrícoles i ramaders de l'illa. 

o Fomentar en el sector hostaler i de restauració, el consum de productes locals i ecològics. 

o Potenciar totes les activitats de venda directa de productes locals en els mercats illencs i facilitar els 

tràmits per als agricultors i productors locals. 

o Defensar la revisió de les regulacions sobre els productes elaborats artesanalment (casolans), 

mitjançant la creació d'un marc normatiu sobre artesania agroalimentària que permeti la supervivència 

dels aliments elaborats tradicionalment i la seva comercialització i distribució. 

o Permetre únicament l'ús de productes químics de síntesi a professionals del sector amb autorització 

expressa, per evitar l'ús incorrecte i perillós d'aquests productes en petites produccions per a 
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l'autoconsum. Elaborar i aplicar un pla de reducció de l'ús de productes químics i formació dels 

agricultors amb tècniques no agressives per reduir plagues sense l'ús de fitosanitaris. 

    

4.4 Comerç i artesania. 

o Promoure el consum dels productes locals, tant a nivell privat com en les institucions. 

o Facilitar, controlar, promocionar i difondre el treball artesà com a productors d'articles manufacturats 

únics. 

o Promoure i donar a conèixer els mercats artesans, afavorint el manteniment dels mateixos. 

o Potenciar la indústria de productes locals i ampliar la xarxa de mercats de productes locals. 

o Reforçar el petit comerç per vertebrar i mantenir la vida dels barris, mantenir i crear ocupació de 

qualitat. 
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5 Cultura, patrimoni, música i llengua. 

5.1 Cultura. 

o Promoció d'actes culturals (música, gastronomia, etc.) relacionats amb la Setmana Santa, durant la 

Quaresma. 

o Creació d'un festival infantil de cinema, teatre i/o màgia. 

o Incrementar la difusió de l'activitat cultural del municipi i/o illa. 

o Activa i dinamitzar les funcions i activitats de les instal·lacions culturals existents (museus, teatres, 

auditoris, centres culturals, etc.). 

o Promoure les tradicions populars locals en les festes patronals, així com en les dels barris de la ciutat. 

o Crear abonaments per a grans i estudiants de cara a facilitar la participació en les activitats culturals 

(cinema, espectacles públics, música, teatre, etc.). 

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

o Promoure premis i certàmens literaris i d'investigació que puguin ser un referent dins el món de la 

creació i el de la recerca. 

o Fomentar el coneixement de la geografia, la història i la cultura locals. 

o Dinamització i potenciació de festivals musicals, així com d'altres esdeveniments musicals. 

o Impulsar la creació de rutes de la memòria històrica pels principals escenaris de la Guerra Civil i 

posterior repressió Franquista a Eivissa, així com de material divulgatiu. 

o Memòria històrica amb equitatiu tractament a totes les víctimes de la Guerra Civil i la posterior 

repressió franquista. 

o Promoure la donació d'obres artístiques o objectes particulars a les institucions. 

 

5.2 Patrimoni. 

o Cura i protecció dels quatre béns declarats Patrimoni de la Humanitat, així com la promoció del seu 

coneixement. 

o Promoure la digitalització del material documental d'arxius particulars, fomentant el seu ús per part 

d'investigadors i publicació digital. 

o Col·laborar en l'edició o reedició de llibres sobre el patrimoni illenc per facilitar la seva difusió. 
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5.3 Música. 

o Promoció de la música en viu en espais públics, mitjançant regulació pròpia i específica que concreti 

l'horari, condicions de cessió d'espai, etc. 

o Promoció de la música en viu en espais oberts, degudament condicionats, sense que es causin molèsties 

de cap tipus al veïnat. 

o Promoció de la música en viu en locals interiors, degudament condicionats, sense que es causin 

molèsties de cap tipus al veïnat i complint-se la legalitat vigent en matèria de contaminació acústica i 

seguretat. 

 

5.4 Llengua. 

o Facilitar l'accés a l'aprenentatge de la llengua catalana (en la modalitat eivissenca) a totes les persones 

que així ho desitgin. 

o Promoure l'ús del català d'Eivissa (Eivissenc). 
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6 Medi ambient, paisatge i biodiversitat, litoral, aigua, gestió de residus, 

eliminació de plàstics, sostenibilitat, animals i contaminació acústica. 

6.1 Medi ambient. 

o Realització de campanyes d'estalvi energètic i d'aigua. 

o Reducció de contaminació acústica. Promoció de fòrums Salut Acústica, així com el coneixement de la 

problemàtica relacionada amb la contaminació acústica i la seva prevenció, en els centres educatius. 

o Crear una àrea específica destinada a evitar i prevenir el canvi climàtic i preparar la transició 

energètica. 

o Contribuir econòmicament a les activitats de l'Aliança Mar Blava. 

o Elaborar un full de ruta vinculant, que contempli tots els sectors (comerços i indústries, 

administracions, infraestructures etc.) per planificar i programar la reducció de la dependència dels 

carburants contaminants i alhora reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

o Proposar la publicitat anual de l'estalvi d'emissions de CO2, així com les desviacions i els seus motius, 

sobre l'estalvi previst. 

o Integrar en la planificació urbanística els objectius de reducció d'emissions de CO2. 

o Realitzar auditories en totes les dependències públiques, il·luminació de carrers, etc. i implementar 

mesures d'estalvi i eficiència energètica en funció dels resultats de les auditories. 

o Instal·lar panells fotovoltaics per autoconsum, als edificis públics assegurant el seu correcte 

funcionament. 

o Facilitar i promoure el consum d'energies renovables descentralitzades, així com realitzar campanyes 

informatives periòdiques indicant els avantatges d'aquestes energies no contaminants. 

o Promoure l'aprofitament de les restes de fusta de palets per a combustible o aprofitament com a 

biomassa combustible. 

o Incrementar els efectius de l'IBANAT-marítima de manera que s'exerceixi un major control sobre els 

fondejos il·legals, i en particular sobre els quals es realitzen sobre la posidònia. 
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6.2 Paisatge i biodiversitat. 

o Destinar una part de l'impost Turístic Sostenible al manteniment de finques i reparació d'elements 

tradicionals com parets de pedra seca, pous, sínies i safareigs. 

o Crear fórmules per incentivar la conservació activa del paisatge rural, mitjançant convenis de 

col·laboració amb col·lectius i/o administracions. 

o Crear fórmules per incentivar que els propietaris de finques en sòl rústic protegit apliquin bones 

pràctiques mediambientals per mantenir en bon estat de conservació. 

o Realització de plans de prevenció del foc, especialment, en zones residencials i espais protegits. 

o Dotar amb més recursos humans i econòmics la gestió i els controls del parc de ses Salines. 

o A les platges situades al Parc Natural de ses Salines, revisar els criteris per a concessions i activitats que 

puguin afectar els valors naturals protegits. 

o Incrementar l'extensió del parc de Cala d'Hort per incloure la totalitat de l'àrea LIC. 

o Traspassar la gestió dels espais protegits, (litoral, massa forestal, biodiversitat i parcs naturals) del 

Govern Balear al Consell d'Eivissa. 

o Incrementar la vigilància dels espais naturals i els boscos. 

o Dotar als Agents de Medi Ambient (IBANAT) amb més recursos, tant legals com materials i humans, per 

dur a terme les seves tasques, així com la seva inclusió en la categoria professional de bombers 

forestals. 

o Fomentar la creació de pantalles verdes de vegetació adaptada al clima mediterrani en les indústries 

existents al costat de les carreteres, per disminuir l'impacte visual. 

o Prohibir la instal·lació de tanques publicitàries a les vores de carreteres i camins, així com fomentar la 

seva retirada, ja que és un element de distracció i contaminació visual. 

o Mantenir paisatge rural tradicional promocionant l'agricultura professional i la recuperació del camp. 

    

6.3 Litoral. 

o Millorar l'equipament de les platges i efectuar neteja en les mateixes durant tot l'any. 

o Elaborar plans de gestió adaptats a les diferents tipologies de platges (per exemple: platges urbanes, 

platges naturals amb serveis, platges naturals sense serveis, platges d'importància ambiental). 
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o No autoritzar més ports esportius, només petites ampliacions temporals dels existents i marines 

seques, amb l'objectiu de fomentar i millorar la conservació i ús de les embarcacions dels residents, i 

eliminar els fondejos indiscriminats. 

o Augmentar el nombre i superfície de reserves marines en totes les àrees LIC. 

o Fomentar l'ús de productes biodegradables que apostin pel desenvolupament sostenible 

o Prohibició d'abocaments contaminants procedents d'instal·lacions de terra sobre praderies de 

posidònia (depuradores, industrials) igual que materials procedents de dragatge de fons. 

o Fomentar la repoblació de les praderies de Posidònia a les zones en què ha estat destruïda, així com 

donar suport als projectes de recerca sobre aquesta planta. 

o Implementació, potenciació i control de fondejos ecològics. 

    

6.4 Aigua. 

o Contribuir econòmicament a les activitats de l'Aliança per l'Aigua. 

o Assumpció íntegra de la proposta Pacte per l'aigua d'Eivissa 2019, realitzades per l'Aliança per l'Aigua. 

o Sol·licitar el traspàs de les competències, per a la creació de l'Agència Insular de l'Aigua, integrada en 

l'estructura del Consell, que gestioni les competències hidrològiques (recaptació, control, planificació, 

gestió d'infraestructures, etc.). 

o Exigir a les administracions competents l'estudi i control estricte dels cabals dels pous existents. 

Identificació dels pous il·legals. Contractació de suficients zeladors per fer-ho 

o Impuls de la interconnexió de les dessaladores per proveir d'aigua de qualitat als principals nuclis de 

l'illa. 

o Exigir la reforma i ampliació de les depuradores deficients, i impuls de la construcció de noves 

depuradores en projecte, ja aprovades i adequades als cabals existents i previstos per als propers anys. 

o Promoure l'ús per al reg de les aigües 100% depurades (usos agrícoles, augmentar el cabal dels canals 

de Ses Feixes de Vila i Talamanca, etc.). 

o Optimització gestió aigua amb la revisió de la xarxa i eliminació de fuites, així com potenciar 

l'aprofitament d'aigües pluvials amb cisternes, embassaments, etc. 

o Tractar depuradores amb biotecnologia (ME). 
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6.5 Gestió de residus. 

o Conscienciació ciutadana, mitjançant ensenyament dels procediments a seguir i informació detallada 

dels avantatges econòmics i mediambientals, seguint el consell de l'Agència de Medi Ambient Europea 

o Aposta per programes de reciclatge que incloguin aprofitament i reutilització dels residus. Excepte un 

10% que es considera "de rebuig", tots els residus es poden tractar amb importants beneficis 

econòmics i mediambientals, perllongant a més, la vida útil de l'únic abocador existent a l'illa. 

o Potenciar les empreses ja existents de reciclatge (tèxtil, petits electrodomèstics, motors) i promoure la 

creació d'altres noves enfocades al reciclatge selectiu (vidre, paper, plàstic). 

o Promoure l'eradicació de les bosses de plàstic d'un sol ús. 

o Promoure el sistema de cascs retornables, reduint-a més, l'excés de residus. 

o Renovació de la canonada d'impulsió que connecta l'Estació de Bombament de Punta Xinxó amb 

l'Estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Sant Antoni, situada a l'avinguda Sant Agustí. 

o Facilitar l'aprofitament i reutilització de palets de fusta no tractada, amb un espai per al seu dipòsit. 

o Donar suport, incentivar i donar a conèixer les iniciatives ja existents, les botigues etc., de recuperació i 

reutilització de mobiliari, roba, aparells electrodomèstics usats. 

o Fomentar la necessitat de portar els residus especials i voluminosos a les deixalleries (les deixalleries). 

o Durant els mesos previs i posteriors a la posada en marxa de la planta de biometanització, realitzar 

campanyes d'informació sobre la separació correcta de la matèria orgànica domèstica i la funció del 

cinquè contenidor al carrer. 

o Fomentar i impulsar la pràctica de compostatge domèstic en tots els municipis, sent la forma més 

barata i efectiva de gestionar la matèria orgànica, tant pel que fa a la reducció de viatges a l'abocador 

com per la recuperació i gestió a nivell particular de la matèria orgànica. 

o Realitzar campanyes per reduir l'ús d'envasos d'un sol ús. 

o Fomentar amb campanyes informatives a la compra de productes a granel per reduir la generació 

d'envasos. 

o Crear un distintiu de reconeixement als comerços que compleixen criteris de compra a granel, reducció 

d'envasos i menor generació de residus. Estudiar l'aplicació d'una reducció de les taxes municipals 

d'escombraries per a aquests comerços. 

o Per arribar a recuperar un 75% els residus d'envasos no industrials abans de 2030, com marca la llei 

Balear, hem d'implantar sistemes més eficients, com el sistema de dipòsit, devolució i retorn (SDDR), 

permetent la recuperació dels envasos de begudes d'un 90%. 
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6.6 Eliminació de plàstics. 

o Promoure l'ús de maquinària de neteja de platges amb un sistema de recollida i filtrat de microplásticos 

de manera regular durant l'any. 

o Incrementar les sancions per dipositar residus de qualsevol tipus al litoral i platges de l'illa. 

o Incloure en les bases de les concessions de platges la necessitat de complir amb la llei de residus en 

relació a l'ús de plàstics com palletes, envasos, gots, etc. 

o Promoure en les bases que regulen les activitats esportives, festes, celebració dels Reis, carnestoltes i 

altres esdeveniments, l'ús d'envasos de plàstic d'un sol ús, gots, coberts, palletes, etc. 

o Sancionar l'incompliment de separar i dipositar correctament els residus domèstics en els contenidors 

corresponents, i/o punts verds. 

o Incrementar les sancions per abocaments incontrolats i il·legals, sobretot, si es realitzen en espais 

rurals. 

o Potenciar el reciclatge mitjançant campanyes, informació i augmentar els punts de recollida selectiva. 
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6.7 Sostenibilitat. 

o Promoció de l'ús de lluminària LED en edificis oficials i privats, així com optimització de l'eficiència 

energètica. 

o Fomentar la implementació i investigació d'energies renovables. 

o Foment d'utilització de vehicles elèctrics així com la potenciació de punts de càrrega. 

o Potenciar l'ús de les energies renovables i l'autosuficiència energètica. 

o Promocionar l'ús de pintures i revestiments que propiciïn la "fotocatàlisi" i la seva obligatorietat d'ús en 

tot tipus d'edificis i instal·lacions públiques. 

    

6.8 Animals. 

o Realitzar campanyes d'esterilització, identificació i adopció responsable d'animals de companyia. 

o Creació del departament de benestar animal, que vetlli per la protecció i defensa dels animals. 

o Creació un crematori per a animals de companyia. 

o Donar suport i col·laborar amb les associacions en campanyes de conscienciació animal, adopcions 

responsables, activitats, esdeveniments, etc. 

o Promoure el coneixement i protecció de les espècies autòctones. 

o Revisió i actualització de la Llei de Protecció Animal Balear de 8 d'abril, 1/1992. 

    

6.9 Contaminació acústica. 

  Compliment de les normatives estatals, autonòmiques i municipals. 
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7 Esports. 

7.1 Esports. 

o Esports: fomentar l'ús, de manera vigilada i controlada, de les instal·lacions esportives dels centres 

educatius (usant, per exemple monitors de temps lliure). 

o Incrementar el suport als clubs, amb més aportació econòmica, personal de suport i assessorament de 

cursos. 

o Invertir en l'estalvi energètic de les instal·lacions esportives, així com millorar el sosteniment de les 

instal·lacions. 

o Promoció vida sana, popularitzant la pràctica de l'esport en places i parcs, amb la realització de ioga, 

pilates, etc. 

o Promoció de l'esport en col·legis i centres per a gent gran. 

o Suport als esports minoritaris, com escacs, pin posa, etc. 

o Compromís al diàleg amb altres administracions per realitzar esdeveniments esportius. 

o Ampliació d'esports a l'escola d'estiu. 

o Construcció de Piscina de 50 metres de longitud. 

o Foment de l'esport inclusiu. 

o Cessió d'espais (oficines) a les federacions esportives. 

o Creació d'un circuit de vehicles teledirigits i drones. 

o Establir acords amb entitats privades per a l'ús públic de les seves instal·lacions esportives. 

o Fomentar i donar suport a les activitats esportives entre els diferents centres educatius del municipi i 

de l'illa d'Eivissa, així com els programes esportius fora d'horari lectiu (extraescolars, períodes de 

vacances). Estudiar la potenciació de les lligues escolars. 

o Donar suport de forma econòmica i logística als esportistes que donin mostres de la seva capacitat. Un 

suport que permeti el correcte desenvolupament d'una trajectòria esportiva fins al més alt nivell, així 

com la participació dels nostres esportistes i equips esportius en competicions insulars, autonòmiques, 

estatals i internacionals. 

o Habilitar, i millorar els ja existents, circuits en espais públics oberts, integrats en la trama urbana i/o 

aprofitant camins públics per a la pràctica lliure d'activitats com el 'running', ciclisme (a més de la xarxa 

de carrils-bici) i altres formes d'exercitació del cos i la ment. 

o Impulsar la creació de programes específics d'activitats físiques i/o d'exercitació de la ment per a nens 

(0-6 anys), gent gran i/o amb algun tipus de discapacitat. 
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o Impulsar la pràctica de l'esport base entre els nens i la gent jove i incorporar la figura de l'observador 

esportiu que vetlli pels valors del joc net i companyerisme en l'esport. 

o Promoure la celebració de congressos, cursos, col·loquis, etc. relacionats amb l'activitat física i les 

formes de vida saludables, el desenvolupament i millora de la formació de tècnics esportius i 

professionals de la salut esportiva, etc. 

o Promoure la creació d'un circuit asfaltat i de terra per a vehicles de motor (motos, cotxes, quads, etc.). 

o Promoure la realització de proves de motor: Drift, Eslàlom, Ral·lis i Muntanya. 

o Equipar la vestimenta esportiva, dessuadores, etc. als esportistes que surten a competir fora de l'illa, 

perquè promocionin la marca Eivissa. 
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8 Seguretat ciutadana, seguretat viària, Emergències i Protecció Civil. 

8.1 Seguretat ciutadana. 

o Creació d'una extensió de l'Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP) a Eivissa, així com 

l'assignació d'una partida pressupostària d'ajuda, destinada als aspirants a Policia Local, mentre hagin 

de traslladar-se a Palma per realitzar els estudis. 

o Incrementar la plantilla, millorar substancialment les seves condicions laborals, impartir formació i 

dotar del material, vehicles i equipació òptima. 

o Fomentar la col·laboració ciutadana perquè els diferents municipis siguin més segurs. 

o Major coordinació i col·laboració entre les FCSE i les policies locals. 

o Intensificar els controls d'animals considerats perillosos per la llei i exigir el compliment de les 

normatives. 

    

8.2 Seguretat vial. 

o Revisió de la senyalització viària del municipi (vertical i horitzontal), destinada a reemplaçar, netejar 

i/o endreçar els senyals que es troben en mal estat, així com millorar les indicacions informatives, 

especialment les destinades a llocs emblemàtics, com ara Dalt Vila, i/o instal·lacions estratègiques com 

ports i aeroport. 

o Impedir i sancionar conductes abusives, mal educades, ofensives i/o inadequades per part dels agents 

de les forces de seguretat. 

o Intensificar els controls de velocitat a les zones urbanes, així com la conducció agressiva i/o sorollosa. 

o Eliminació de punts negres en carreteres i nuclis urbans per millorar la seguretat viària. 

o Realització de campanyes de conscienciació i educació vial entre els infants i joves, així com a 

conductors i ciclistes. 

    

8.3 Emergències i Protecció Civil. 

o Sol·licitar al Ministeri de Foment un altre vaixell polivalent per a la zona de la Mediterrània, així com 

una Base Estratègica de Salvament a les Illes Balears. 
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o Actualització del Pla d'emergència insular. 

o Incrementar, reparar el material i vehicles, així com incrementar i formar el personal de l'agrupació. 
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9 Optimització de l'Administració i lluita anticorrupció. 

9.1 Optimització de l'administració. 

o Fer un Pla de repartiment de Publicitat Institucional equitatiu i imparcial, entre els diferents suports i 

mitjans de comunicació. 

o Millorar i implementar la finestreta única / Oficina a l'estranger. Optimització institucional i 

simplificació de tràmits a la ciutadania. 

o Realització d'inventari, taxació i publicació dels béns públics i la seva publicació en Web institucional. 

o Control i compliment estricte de la normativa de contractació pública i de la Llei de Transparència. 

o Fomentar la reestructuració de les institucions insulars 

o Assegurar l'atenció al públic per part de l'administració en qualsevol de les dues llengües oficials. 

o Afavorir les empreses d'economia social o sense ànim de lucre. 

    

9.2 Lluita anticorrupció. 

o Creació d'una oficina de lluita anticorrupció, dedicada a la investigació de denúncies així com al suport 

dels casos judicials en els quals la Institució Pública estigui perjudicada. 

o Instar el Ministeri de Justícia a la creació d'una delegació de la Fiscalia anticorrupció a Eivissa. 

o Personació en els casos judicials en els quals la Institució Pública estigui perjudicada. 

 


