
  PLA DE MANDAT 

2019-2023



ÍNDEX

1. Lluita contra el canvi climàtic, transició energètica i economia circular 4

Lluita contra el canvi climàtic 4

Energia 4

Aigua 5

Economia circular 7

Millora de l'entorn 7

2. Benestar social 8

Majors 8

Dependència 9

Acollida i  persones sense llar 9

Infància 10

Nova ciutadania 10

3. Joventut 10

4.Educació 12

5. Activitat cultural i esportiva 13

Activitat cultural 12

Activitat esportiva 13

6. Activitat productiva, comerç i turisme 14

Comerç 14

Emprenedoria 15

Turisme 16

7. Participació ciutadana 16

2



8. Manteniment urbà, neteja, parcs i jardins 18

Urbanisme 18

Nous espais urbans 19

Vies públiques 19

Parcs i jardins 20

Benestar animal 20

Neteja 21

9. Habitatge 21

10.Mobilitat 23

Actuacions en vies públiques 23

Aparcament 23

Mobilitat personal i pública 24

11.Ciutat Patrimoni Mundial 25

12. Espais esportius i culturals 26

Espais esportius 26

Espais de cultura 27

13. Igualtat d'oportunitats 27

14. Millorar els serveis municipals i la transparència    29

Rendició de comptes 29

L'administració i la tecnologia 29

Una ciutat segura per a tothom 30

La nostra llengua 30

3



Lluita contra el canvi climàtic, transició energètica i economia circular

Lluita contra el canvi climàtic

1. Comprometre’s  a  la  descarbonització  de  l'Ajuntament  per  a  l'any  2026.
Impulsarem un acord plenari  perquè l'Ajuntament d'Eivissa es converteixi  en
una administració amb petjada de carboni zero a l'any 2026.

2. Entrar a la Xarxa de ciutats pel clima. 

3. Desenvolupar  un  Pla  municipal  d'acció  contra  el  canvi  climàtic  amb  una
diagnosi, una fulla de ruta a seguir i programes de conscienciació dirigits a tots
els rangs d’edat i diferents sectors d’activitat productiva.

4. Assumir un compromís normatiu contra el canvi climàtic. Totes les ordenances
municipals i contractes que elabori l'Ajuntament d'Eivissa contindran una secció
que introdueixi la perspectiva ambiental i relacionada amb el canvi climàtic en la
seva redacció, avaluant les mesures que es puguin prendre en cada cas.

5. Destinar un mínim del 8% del pressupost d'inversió del conjunt de la legislatura
a  actuacions  relacionades  amb  la  lluita  contra  el  canvi  climàtic,  la  millora
d'eficiència  energètica  i  l'economia  circular.  Així  mateix,  es  comprometrà  a
destinar  les economies generades per  la  millora de l'eficiència energètica  a
programes i projectes relacionats amb aquesta mateixa finalitat. Implementarem
instal·lacions  de  generació  elèctrica  solar  per  autoconsum  en  les  seus
municipals  on  tècnicament  pugui  realitzar-se,  com  escoles  o  aparcaments
dissuasius. De tota aquesta generació, i d'acord amb el futur Institut Balear de
l'Energia, l'Ajuntament d'Eivissa comercialitzarà l’excedent, informant en temps
real a través de la pàgina web municipal de la generació d'energia i l'estalvi de
CO2.

Energia

6. Licitar el subministrament energètic introduint una clàusula ambiental en el plec
de condicions que exigeixi que la totalitat de l'energia elèctrica que consumeixi
l’ajuntament procedeixi de fonts renovables. 

7. Transformar l'enllumenat urbà a lluminàries de baix consum.
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8. Substituir la flota municipal per vehicles de baixes emissions amb classificació
ZERO o ECO de la DGT sempre que hi hagi vehicles d'aquest tipus en les
categories corresponents, per l’any 2025.

9. Modificar l'ordenança municipal del taxi de manera que tots els taxis que siguin
matriculats a partir l'1 de gener de 2020 hagin de comptar amb la qualificació
ZERO o ECO de la  DGT,  i  que tots  els  taxis  del  terme municipal  d'Eivissa
tinguin aquesta qualificació a partir l'1 de gener de 2025.

10.Crear una oficina de suport a la transició energètica que orientarà les accions
concretes que cada persona, cada llar i cada empresa puguin emprendre per
reduir la seva petjada de carboni.

11.Donar suport a les comunitats de vesins en la instal·lació de plaques solars per
a autoconsum, col·laborant  en la gestió  administrativa i  bonificant  el  IBI  per
cases i edificis ja construits que les instal·lin.

12.Concedir ajudes a la millora d'eficiència energètica en habitatges.

Aigua

13.Licitar  el  servei  municipal  d'aigua  amb  criteris  de  sostenibilitat  i  socials.
L'ajuntament introduirà en els plecs per a la licitació del servei municipal d'aigua
clàusules  consensuades  entre  ambdues  formacions,  que  incorporin  com  a
element clau per a  l'adjudicació i  posterior  gestió del  mateix la  sostenibilitat
ambiental, garanties socials i laborals. Entre aquestes:

a) La garantia d'aigua de qualitat per a la totalitat de la població de la ciutat
d'Eivissa.

b) El desplegament de la sectorització en el subministrament d'aigua fins al
límit de les seves possibilitats tècniques, i la introducció de comptadors
intel·ligents en el 100% de la xarxa de subministrament en els primers
dos anys de la nova contracta, com a instrument essencial per a la lluita
contra les pèrdues d'aigua de la xarxa.

c) La  realització  d'inversions  de  xoc  necessàries  per  eliminar  els  punts
negres de pèrdues d'aigua de la xarxa que estiguin identificats.

d) Continuar amb el procés de millora de la xarxa de sanejament a través
de la separació de les xarxes d'aigües pluvials i aigües fecals.
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e) La millora del rendiment de la xarxa d'aigua municipal de manera que les
pèrdues de la mateixa es redueixin al mínim, bonificant l'adjudicatari per 
la millora de l'eficiència i penalitzant-la per la reducció d’aquesta.

f) Establir  una  tarifa  que  premiï  l'estalvi  d'aigua  i  en  penalitzi  el
malbaratament.

g) Reconèixer com a fonamental el dret de l'accés a l'aigua de manera que
cap família en situació de necessitat vegi interromput el subministrament
d'un mínim vital d'aigua.

14.Elaborar  un  pla  de  gestió  sostenible  de  l'aigua  al  municipi  d'Eivissa.
L'Ajuntament d'Eivissa desenvoluparà un pla de gestió sostenible de l'aigua del
municipi que incorpori: 

a) L'impuls  a  plans  d'ús  responsable  d'aigua,  incorporant  mesures  que
facilitin que els grans consumidors d'aigua del municipi redueixin el seu
consum.

b) Bonificacions  en  l'ICIO  per  a  les  obres  que  incorporin  actuacions
concretes de reducció de consum d'aigua, com l'aprofitament de pluvials,
recirculació d'aigües grises, etc.

c) Promoure  sistemes  de  drenatge  urbà  sostenible,  com  voreres
permeables amb vegetació, cunetes verdes i més zones verdes per a la
infiltració de l'aigua al subsòl.

d) Desenvolupar campanyes de conscienciació sobre l'ús responsable de
l'aigua entre la ciutadania, les empreses i també entre els visitants de la
nostra ciutat.

e) Fomentar l'estalvi d'aigua a nivell municipal en el reg, les fonts, la neteja i
els edificis municipals.

15.Donar suport al Consell a la demanda de la competència insular sobre el cicle
integral  de  l'aigua,  amb  la  creació  d'una  agència  insular  de  l'aigua  i  en  la
mancomunació intermunicipal de serveis vinculats al cicle de l'aigua, així com
en  altres  projectes  de  caràcter  insular  com  pugui  ser  l'aprofitament  de  les
aigües de la nova depuradora per al reg i neteja.

16.Continuar amb les obres de separació de les xarxes d'aigües pluvials i fecals
del  municipi  d'Eivissa,  establint  això  com  una  de  les  prioritats  a  l'hora  de

6



programar  les  inversions  relacionades  amb  la  licitació  del  servei  municipal
d'aigua.

Economia circular

17.Impuls a l'economia circular a través de campanyes d'informació, difusió de
bones pràctiques i desenvolupament d'activitats de mobilització social.

18.Eliminar les bosses de plàstic associades a l'activitat  comercial,  així  com la
substitució dels productes d'un sol ús per altres de reutilitzables en hosteleria,
comerç,  oci  i  la  resta  dels  sectors  productius.  Així  mateix,  l’ajuntament
col·laborarà  amb  les  organitzacions  empresarials  de  caràcter  comercial,  els
mercats  de  proveïments  i  mitjanes  superfícies  comercials  per  afavorir  el
consum de productes a granel.

19.Eliminar els envasos d'un sol ús a les activitats que desenvolupi l’Ajuntament:

a) L’ajuntament prohibirà la comercialització en instal·lacions municipals de
begudes en envasos d'un sol ús.

b) L’ajuntament afavorirà, en els plecs de licitació en què sigui viable, que
les  empreses  presentin  ofertes  de  subministrament  de  productes  en
envasos reutilitzables i/o reciclables.

c) L’ajuntament  establirà  com a  requisit  per  a  la  concessió  d'ajudes  i
subvencions per a festes veïnals, esdeveniments culturals o esportius i
altres que en el marc d'aquests no es faci ús d'envasos, gots o estris d'un
sol ús.

d) L’ajuntament promourà la instal·lació de sistemes de depòsit, devolució i
retorn (SDDR).

20.Facilitar el compostatge comunitari en barris, utilitzant el compost obtingut en
els parcs i jardins del mateix barri, i vinculant aquesta activitat a programes de
conscienciació i sensibilització.

Millora de l'entorn
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21.Protegir  la  badia  de  Talamanca,  amb l’establiment  de  fondejos  ecològics,  i
continuar  amb  la  protecció  i  millora  de  l'entorn  de  Ses  Feixes,  aprovant  i
executant  els  plans  especials  de  Ses  Feixes,  dotant  les  zones  de  centre
d'interpretació i espais per transitar.

22.Treballar  conjuntament  amb  l'Autoritat  Portuària  de  Balears  en  el
desenvolupament  i  aplicació  de  normativa  que  garanteixi  la  reducció
d'emissions dels vaixells al port d'Eivissa.

23.Traslladar la central elèctrica de GESA. En augmentar la producció d'energia
renovable descentralitzada en altres punts de l'illa, i gràcies a la connexió del
cable de subministrament elèctric que enllaça amb la península, aquesta central
deixarà  de  ser  necessària  en  la  seva  configuració  actual.  L'Ajuntament
d'Eivissa,  d'acord  amb  la  Direcció  General  d'energia  del  Govern  Balear,  el
ministeri del govern central amb competències en energia, el Consell d'Eivissa i
l'empresa  GESA-ENDESA,  iniciarà  les  gestions  que  permetin  traslladar  o
eliminar les activitats de la central elèctrica.

Benestar social

24.Aprofitar  les  oportunitats  que  es  presentin  per  dotar  dels  recursos  humans
necessaris  l'àrea de benestar  social,  i  per  dotar  econòmicament de manera
adequada els programes d'exclusió social, prestacions bàsiques, etc.

25.Desenvolupar  un  programa  d’intervenció  social  específica  al  barri  de  Sa
Penya. 

Majors

26.Crear  la  regidoria  de  la  gent  gran  amb  l'objectiu  d'impulsar  polítiques  que
millorin la qualitat de vida d'aquest col·lectiu a través de l'oci actiu i saludable
amb accions que els permetin participar en el desenvolupament d'activitats de
la ciutat i desenvolupar programes específics.

27.Entrar a la Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran. 

28.Reformar  s'Esplai  d'acord  amb  les  persones  que  formen  part  d'aquesta
comunitat.

29.Construir un nou centre de gent gran, prèvia consulta amb les associacions de
majors, tant pel que fa al disseny de l'espai com a la cartera de serveis. D'acord
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amb la resta d'institucions, aconseguirem que aquest centre funcioni també com
a centre de dia.

30.Impulsar l'oci actiu entre la gent gran que els permeti gaudir amb més plenitud
de la vida.

31.Afavorir  els  intercanvis  intergeneracionals.  L’ajuntament  crearà un programa
d'intercanvi entre persones grans i joves que enriqueixi mútuament a tots dos
col·lectius,  facilitant  l'intercanvi  d'experiències,  de  punts  de  vista  sobre
assumptes d'actualitat i de visions vitals.

Dependència

32.Desenvolupar  la  Xarxa  de  Serveis  per  a  Persones  amb  Necessitats  i
Dependència. Per poder funcionar, aquesta xarxa ha de comptar amb recursos
diferenciats i adaptats a cada necessitat, a través de l’ampliació de la cartera de
serveis.

33.Impulsar el Servei d'Ajuda a Domicili. Amb l’ajuda de la resta d’administracions
es  reforçaran  els  programes  d'ajuda  a  domicili  en  tots  els  seus  àmbits:
teleassistència, menjar a domicili, assistència a equips tècnics, atenció els caps
de setmana i neteja domèstica.

34.Tenir cura de la família cuidadora. L’ajuntament reforçarà els seus serveis de
suport a les persones cuidadores amb programes de formació  com “l'Escola de
Cuidadors”, que oferirà col·laboració activa en la gestió eficaç d'ajudes per a
persones cuidadores, o programes de suport personal i respir que els permetin
disposar de temps personal.

Acollida i persones sense llar

35.Impulsar la construcció del Centre de Baixa Exigència. L'Ajuntament d'Eivissa,
d'acord  amb  la  resta  de  les  institucions  liderarà  la  construcció  de
l'imprescindible centre de baixa exigència que ha d’oferir  un servei adaptat i
diferenciat del que requereixen altres col·lectius.

36.Completar  la  construcció  de  la  nova  seu  del  Servei  d'Acollida  Municipal.
L’ajuntament  completarà  la  construcció  de  l'edifici  que  allotjarà  el  Servei
d'Acollida Municipal, que actualment es troba en la fase inicial, donant dignitat i
qualitat  a  una  instal·lació  municipal  essencial  i  obligatòria  que  és  el  primer
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recurs d'emergència per a persones absolutament normalitzades que passen
per una situació puntual de falta de llar.

37.Millorar  la  xarxa  de  pisos  d'acollida  i  emergència  social.  Reservarem  un
habitatge de cada promoció d'habitatge públic que es desenvolupi a la ciutat per
millorar la xarxa de pisos que gestiona l'àrea de benestar social en la forma de
pisos d'acollida, habitatges tutelats o recursos d'emergència social.

38.Actuar  preventivament  en  matèria  de  sense  sostre.  La  xarxa  de  recursos
d'acollida no pot estar completa sense un programa preventiu que intenti reduir
al mínim les ocasions en què sigui necessari recórrer a espais d'acollida o a
habitatges d'emergència.

39.Modificar l’ordenança municipal corresponent per tal  que no hi  hagi  límit  de
temperatura necessària per establir un espai d’atenció amb sostre i dutxes on
puguin fer nit.

Infància

40.Donar  suport  educatiu  als  infants  en  risc  d'exclusió  social.  L’ajuntament
treballarà  per  reduir  l'absentisme  i  abandonament  escolar,  però  també  per
millorar  el  rendiment  a  les  aules  de  les  nenes  i  nens  en  risc  d'exclusió,
especialment dels barris de sa Penya i Cas Serres, inculcant tècniques d'estudi,
col·laborant directament en l'educació, facilitant espais adequats perquè puguin
estudiar i realitzar les tasques escolars, disposant de persones de referència
que els ajudin a resoldre els seus dubtes i en material de suport i consulta.

Nova ciutadania

41.Facilitar la integració social i  cultural de les persones immigrants, mitjançant
tallers, cursos de català i castellà, activitats culturals...

42.Crear un espai d'intercanvi cultural. Conèixer la riquesa de la gastronomia, la
llengua, les arts plàstiques o la música de desenes de països del món afavoreix
l'apropament entre les persones,  en un procés circular que també facilita la
integració social i cultural de les persones migrants.

Joventut

43.Crear l’Assemblea Local de la Joventut. Es crearà un espai de debat per a
joves d'entre 12 i 18 anys que serà escoltat a l'hora d'establir les polítiques de
joventut.  Així mateix,  aquest espai servirà de fòrum de discussió i  intercanvi
d'experiències i opinions sobre assumptes públics d'interès.
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44.Crear sales d'assaig i gravació.

45.Apropar  les  activitats  juvenils  als  barris.  Seguint  un  format  semblant  al
programa Feim Barri,  desenvoluparem un programa que apropi les activitats
organitzades  pel  centre  de  creació  jove  C19  als  barris  del  municipi,  dotant
l’ajuntament  de  recursos  d'arquitectura  efímera  que  permetin  traslladar
aquestes activitats temporalment a diferents punts de la ciutat.

46.Crear el 'servei d'escolta' per a joves. Crearem un servei on els joves puguin
anar a parlar sobre el  seu dia a dia,  plantejar  qüestions que els preocupin,
problemes amb la família, amb companys, dubtes sobre sexualitat o relacions
afectives, organitzant en aquest context tallers d'educació emocional.

47.Impulsar l'interès per l’Art i  la Ciència. Hem d'ajudar a les persones joves a
desenvolupar la seva creativitat artística i fomentar el seu interès per la ciència.
El C19 pot disposar d'eines i instruments que els apropin a la creació en tots
dos sentits, tant mitjançant xerrades, cursos o exposicions com a través de l'ús
d'eines, com impressores 3D, kits de robòtica, cascs de realitat virtual, etc.

48.Crear  un  certamen de creació  jove.  Impulsarem un  certamen anual  on  les
seves creacions siguin les protagonistes i aconsegueixin el reconeixement i la
visibilització que mereixen. 

49.Crear  un  abonament  cultural  perquè  els  joves  de  la  ciutat  puguin  gaudir
gratuïtament  de  la  programació  d'arts  escèniques  de  Can  Ventosa,  de  la
programació musical de la Casa de la música o de pel·lícules d’especial interès
pedagògic o cultural al cinema.

50.Crear  la  comicoteca-ludoteca  al  Bulevard  del  barri  de  Sa  Colomina.
Convocarem un concurs de projectes per crear l'espai a partir de contenidors,
com un exemple d'arquitectura urbana adaptable, mòbil i flexible..

a.  Promourem l’obertura dels patis de les escoles  perquè els joves puguin
realitzar activitats.

51.Crear  l'escola  d'estiu  de  creació  artística.  Les  escoles  d'estiu  de  caràcter
esportiu  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  tenen  un  èxit  indubtable.  És  moment
d'ampliar aquesta oferta amb una complementària d’orientació diferent. Moltes
nenes  i  nens  de  la  nostra  ciutat  tenen  inquietuds  artístiques  que  poden
desenvolupar-se a l'estiu en un espai on aprendre art i  desenvolupar aquest
impuls creador.
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Educació

52.Crear  un  consell  de  savis  infantil  per  ajudar  l'ajuntament  a  prendre  les
decisions correctes en els projectes vinculats als infants del nostre municipi.

53.Crear un programa per afavorir el bon ús, prevenció de l'addicció i el bon ús
que es faci de la tecnologia en les seves diverses formes (videojocs, sèries,
telèfons mòbils) a través de l'escola de pares i mares.

54.Crear un programa de beques per a joves que surtin de l'illa per estudiar. 

55.Augmentar el pressupost pel manteniment d'escoles per poder escometre cada
any més actuacions que millorin l'estat dels col·legis.

56.Pintar les escoles. 

57.Crear circuits d'educació viària a totes les escoles que estiguin interessades.

58.Impulsar els patis escolars inclusius. 

59.Substituir sancions per accions en benefici de la comunitat, desenvolupant el
reglament de l’ordenança municipal de protecció contra l’alcohol.

60.Engegar un programa de pràctiques universitàries remunerades a l’Ajuntament.

61.Impulsar el projecte ‘Medusa Festival’. Ampliarem el ventall d'activitats d'aquest
festival perquè hi hagi tantes intervencions en les façanes com tallers i activitats
que despertin la creativitat de l'alumnat.

62.Crear una xarxa de suport a les famílies. La diversitat de models familiars i la
manca en molts de casos de suport familiar, fa imprescindible que l’Ajuntament,
amb col·laboració  d’altres  administracions,  posi  a  disposició  de  les  famílies
espais que puguin atendre els seus fills en les diferents franges del dia, inclosa
la tarda. 
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63.L’Ajuntament  reclamarà  al  Govern  Balear  la  construcció  de  més  places
d’educació 0-3 anys al nostre municipi. 

Activitat cultural i esportiva

Activitat cultural

64.Apropar la cultura tradicional i la música clàssica als barris.

a) Desenvoluparem  un  cicle  d'octubre  a  maig  en  el  qual  es  realitzaran
trobades temàtiques d'activitats de cultura tradicional eivissenca en els
diferents barris de la ciutat.

b) Establirem una programació estable de concerts de música clàssica amb
solistes i petites formacions als carrers i places de la nostra ciutat durant
la tardor i la primavera per donar a conèixer als nostres músics i apropar
el seu art a la ciutadania.

65.Incrementar els intercanvis musicals. Establirem un programa d’intercanvi de
solistes i grups musicals amb la resta de les Illes Balears i altres indrets de la
Península per realitzar concerts al carrer durant la temporada de tardor-hivern-
primavera en el que hi participi una banda local i una de fora de l’illa.

66.Portar la música a la platja. Realitzarem dos concerts gratuïts, un a principi
d’estiu i un altre al final a dues platges del municipi: Talamanca i ses Figueretes.
Aquests concerts comptaran amb la participació de grups locals.

67.Convertir Cas Serres en un centre de la cultura flamenca. Establirem un festival
de flamenc al barri de Cas Serres centralitzat al parc Marià Villangómez, amb
jornades dedicades a la música i la cultura flamenca.

68.Donar a conèixer el nostre patrimoni mitjançant activitats lúdiques, familiars i
per a joves. Les activitats lúdiques, com les gimcanes familiars o juvenils, amb
proves divertides que permetin explorar la història, l’estructura i l’urbanisme de
la nostra ciutat  a través de diferents recorreguts ,  ens permeten conèixer  i
estimar més la ciutat on vivim.

Activitat esportiva
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69.Desenvolupar  un  programa  d'activitats  saludables  a  parcs  i  baluards.
Establirem un programa d’activitats d’exercici a l’aire lliure, tant als parcs de la
com als baluards. Habilitarem una de les pèrgoles de la plaça Antoni Albert i
Nieto amb un paviment adequat per la pràctica esportiva i desenvoluparem un
calendari d’activitats per la primavera, la tardor i l’hivern.

70.Reforçar esdeveniments esportius consolidats comptant amb la implicació dels
clubs i associacions locals.

71.Impulsar l’esport urbà (l’streetbasket, el bmx, l’skate o el workout).

Activitat productiva, comerç i turisme

Comerç

72.Rehabilitar el Mercat Vell i la Peixateria. Recuperarem el projecte original de
reforma  de  Sa  Peixateria  i  el  Mercat  Vell  i  aconseguirem,  mitjançant  la
col·laboració  publicoprivada,  posar  en  servei  aquests  espais  emblemàtics  i
reivindicar el seuvalor i utilitat.

73.Construir  un  nou Mercat  Nou adaptat  als  nous hàbits  comercials  i  amb un
disseny ajustat a les necessitats dels paradistes, els clients, el barri i la ciutat.

74.Crear  la  marca  Eivissa,  capital  de  compres,  associada  a  la  rellevància
comercial  de  la  ciutat,  que  serà  un  instrument  útil  per  donar  suport  a  la
promoció turística i apropi a la ciutat un major nombre de clients als negocis
locals.

75.Crear un sistema d'informació comercial de tots els barris de la ciutat. Crearem
un sistema que, partint del cens d'establiments comercials de cada barri de la
ciutat, faciliti a les persones informació dels establiments comercials del barri,
tant  a  través  de  plataformes  digitals  com  a  peu  de  carrer  o  en  fulletons
informatius a disposició dels visitants en els hotels de la zona.

76.Crear  el  dia  del  Petit  comerç  per  donar  visibilitat  a  l'esforç  dels  petits
comerciants que mantenen el seu negoci. D'acord amb les seves associacions,
seleccionarem  un  dia  en  què  celebrarem  a  la  ciutat  la  importància  dels
comerços com a elements vertebradors dels barris de la ciutat.
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77.Creació d'una ruta del comerç tradicional de la ciutat d'Eivissa. D'acord amb les
associacions  de  comerciants,  identificarem  els  comerços  tradicionals  de  la
ciutat,  creant  una  ruta  urbana  que  s'incorporarà  a  la  promoció  turística  de
l’Ajuntament.

78.Crear  abonaments  d'aparcament  per  a  clients.  Crearem  un  sistema  que
permeti  que  els  comerços  facilitin  als  seus  clients  descomptes  en  els
aparcaments públics de la ciutat.

79.Crear  festes  gastronòmiques  al  carrer.  Incorporarem  noves  activitats  de
dinamització  al  carrer  vinculades  a  la  gastronomia  comptant  amb  els
restaurants de la ciutat i creant esdeveniments on es pugui gaudir d'un dia de
compres  i  passeig  pels  barris  de  la  ciutat  i  també  dels  plats  saborosos  i
saludables dels nostres restauradors i restauradores.

80.Crearem un Pla específic per a la Marina i Dalt Vila amb l’objectiu d’augmentar
el nombre de residents. Aquests barris són unes les zones més afectades pel
lloguer vacacional i això va vinculat a la la baixada del comerç local. 

80a. posarem en marxa plans d’ajuda a la rehabilitació de façanes.

81.Introduirem canvis  a l’ordenança per  prohibir  la  publicitat  de locals  de joc i
apostes.

Emprenedoria

82.Donar  suport  a  les  activitats  del  Viver  d'empreses.  L'activitat  de  suport  a
l'emprenedoria  del  viver  d'empreses  ha  ajudat  centenars  d'emprenedores  i
emprenedors a orientar la seva activitat empresarial. Avui dia és més necessari
que mai disposar d'un teixit empresarial innovador i dinàmic, i l'activitat del viver
és, per tant, insubstituïble. Per això pretenem mantenir i millorar la coordinació
amb altres administracions per potenciar el desenvolupament de l'activitat del
Viver d'empreses, adequant els seus serveis a la demanda actual i a les noves
formes d'emprenedoria, amb una especial atenció a l'ocupació verda i del tercer
sector i a la igualtat d'oportunitats en l'emprenedoria. Així mateix, i pel que fa a
mesures concretes de millora del servei que proporciona el Viver:

1. Adequarem el catàleg de serveis del viver d'empreses a les necessitats
dels i les emprenedores d'avui.

2. Redissenyarem les  instal·lacions per  a  dotar-lo  de  més flexibilitat  per
acollir noves formes d'emprenedoria (espais de coworking).
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3. Establirem sistemes d'informació sobre emprenedoria, més dinàmics i els
associarem a altres serveis municipals, com el Casal de la Igualtat o  els
serveis  d'informació  juvenil  i  desenvoluparem  un  programa
d'emprenedoria que oferirem a través de les programacions didàctiques
de col·legis i instituts.

83.Eivissa Districte tecnològic i creatiu: Per tal d'avançar en la diversificació del
model productiu, crearem un espai que serveixi de punt de trobada i feina a
mode inicial  de cooworking d'empreses amb base tecnològica,  empreses de
disseny  gràfic,  d’entreteniment  i  màrqueting  digital  i  altres.  Fomentant  el
naixement  d’un  nou  ecosistema  empresarial  i  les  sinergies  que  es  puguin
generar  entre  elles  i  donant-els  suport  per  tal  accelerar  el  seu  progrés
empresarial.

Turisme

84.Realitzar  una  promoció  turística  selectiva.  L’ajuntament  vincularà  la  seva
activitat de promoció turística a la declaració d'Eivissa com a Patrimoni Mundial,
la cultura, la gastronomia, l'esport, el turisme familiar i de benestar. La política
turística  de  l’Ajuntament  es  centrarà  molt  especialment  en  la
desestacionalització turística, el respecte al medi ambient, la convivència amb
la nostra ciutadania i en  la recerca de nous mercats emissors. 

85.Impulsar  el  desenvolupament  de  proves  esportives  emblemàtiques.  Així,
l’ajuntament donarà suport al desenvolupament de proves esportives de qualitat
que tinguin un component desestacionalitzador.

6. Participació ciutadana

86.Millorar i ampliar el programa de pressupostos participatius. Aquest sistema de
pressupostos participatius ha d'aprofitar l'experiència acumulada i millorar, tant
en  el  seu  sistema de  gestió  com en  la  seva  dotació  econòmica.  Per  això,
l’Ajuntament d'Eivissa:

a) Ampliarà la dotació econòmica associada als pressupostos participatius
progressivament,  amb l’objectiu que, al  final  de la legislatura, aquesta
dotació estigui a prop del 2% del pressupost total de l'ajuntament o del
15% del pressupost d'inversió.
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b) Millorarà el sistema de proposta i selecció de projectes. 

87.Crear dinamitzadors de barri. Crear una figura d'intermediació que conegui les
possibilitats de l’ajuntament, els projectes i programes en què està treballant i
alhora la realitat, possibilitats i necessitats de cada barri, col·laborant amb les
associacions veïnals i d'altres tipus en la programació d'activitats. Es tracta així
de potenciar un servei de proximitat que sigui nexe entre la institució i el veïnat,
creant acció comunitària i traslladant actuacions de diverses àrees municipals
als barris apropant-les a la ciutadania.

88. Impulsar  el  voluntariat  de  la  gent  gran.  Les  persones  grans  tenen  molt  a
aportar a la societat des de la seva experiència, el seu arrelament a la ciutat,
els  seus  coneixements  i  la  seva  generositat.  Crearem  un  programa  de
voluntariat de gent gran en activitats culturals, socials, recreatives i educatives,
afavorint  que les persones que desitgen participar desenvolupin una activitat
que pot millorar la seva qualitat de vida, estimulant l'intercanvi intergeneracional
alhora que incentivam els valors del voluntariat i solidaritat.

89.Millorar la formació i la capacitat tècnica del voluntariat. Establir un programa
de formació del voluntariat d'acord amb les necessitats formatives professionals
de  les  associacions  sense  ànim  de  lucre  i  de  les  persones  voluntàries,
proporcionant  uns  coneixements  que  millorin  l'activitat  de  les  persones
voluntàries i ampliant les competències tècniques de les mateixes associacions.

90.Aprovar  un  Nou  Reglament  de  participació  ciutadana.  És  necessària  una
redefinició  del  marc  regulador  que redissenyi  els  canals  de  participació,  els
mecanismes de comunicació i que consideri l'impacte que les tecnologies de la
informació  tenen  com  a  mecanisme  de  gestió  de  la  participació  entre
l’ajuntament i les associacions veïnals, sectorials i la ciutadania del municipi.

91.Crear l'oficina del Regidor de barri. Amb la intenció d’afavorir la comunicació i
acostar  més el  govern de la  ciutat  als  barris,  d'acord amb les associacions
veïnals  i  usant  els  locals  d'aquestes,  s'establirà  un  calendari  en  el  qual  el
regidor o regidora estarà al barri a disposició de la ciutadania per escoltar els
seus  suggeriments,  oferir  informació  sobre  les  actuacions  municipals  o,
conjuntament amb les associacions i amb les figures de dinamitzador de barri,
planificar activitats.

92.Crear  una  aplicació  mòbil  que  connecti  l'ajuntament  amb  la  ciutadania.
L’ajuntament  té  l'obligació  d'explorar  totes  les  vies  de  comunicació  amb  la
ciutadania,  i  un  dels  canals  que  cada  vegada  utilitzen  més  empreses,
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associacions  i  administracions  és  la  telefonia  mòbil.  Així,  l’ajuntament
desenvoluparà una aplicació multiplataforma que permeti:

 a) Traslladar informació de servei i d'emergències.

 b) Informar d'activitats culturals, esportives, veïnals i altres

c) Facilitar informació pràctica sobre la ciutat, els seus comerços, informació
turística, etc.

d)  Actuar  com a  plataforma  per  a  la  reserva  i  adquisició  d'entrades  per  a
espectacles  promoguts  per  l'ajuntament  com  actuacions  teatrals,  concerts  i
altres.

e) Coordinar les actuacions del voluntariat, com a instrument de gestió de la
participació.

Manteniment urbà, neteja, parcs i jardins

Urbanisme

93.Completar la tramitació del PGOU de la ciutat. 

94.Garantir el disseny i desenvolupament de la ciutat amb una visió feminista.

95.Desenvolupar  el  projecte  de  remodelació  d'Eivissa  centre.  Després  de
l'enderroc dels edificis  denominats de Santa Margarida, la  construcció  de la
nova seu dels jutjats de la ciutat,  l'àmbit  de carrer Madrid i  Isidor Macabich
necessita una profunda remodelació. Desenvoluparem un concurs d'idees per
definir  els nous espais i  usos, que inclouran un aparcament subterrani,  una
plaça pública, edificis d'habitatges i serveis.

96.Crear corredors verds entre les zones perifèriques i de caràcter rural, les grans
zones verdes del municipi (Can Escandell, Cas Mut, Ses Feixes, Talamanca) i
el  nucli  urbà,  facilitant  així  que les  persones disposin  de  rutes  saludables  i
accessibles per caminar o practicar esport.

97.Elaborar  un pla  director  de voreres.  Les voreres de la  ciutat  presenten,  en
algunes zones, un estat antiquat i desmillorat, i malgrat que en els últims anys
s'hi ha actuat, cal un pla coordinat i  progressiu que tengui en compte i doni
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prioritat a les voreres de l'avinguda d’Isidor Macabich i avinguda d’Espanya i
carrer Pais Basc.

Nous espais urbans

98.Iniciar  la  tramitació  de  l'extensió  del  passeig  de  ses  Figueretes.  Un  cop
acabada la reforma del passeig existent, cal continuar el projecte cap al nord i
el sud, ampliant aquesta zona de vianants fins al peu de Dalt Vila al nord i el
límit del municipi al sud. Per això treballarem amb la Direcció General de costes
per  aconseguir  l'ampliació  del  passeig  de  ses  Figueretes  cap  a  platja  d'en
Bossa i Puig des Molins.

99.Crear un espai d'oci saludable per adolescents a partir de 12 anys. A través
d'un procés participatiu, es pretén donar-los l'oportunitat de triar i crear un lloc
de  trobada,  on  puguin  gaudir  de  l'espai  obert  realitzant  diferents  activitats:
pràctica  d'esport,  jocs  de  taula,  pràctica  de  ball,  i  fins  i  tot  alguna  tirolina,
tobogan o joc interactiu adequat a la seva etapa de desenvolupament cap a
l'edat adulta i que sentin com a seu.

100.Fer lliurement accessible part del recinte de la necròpolis Puig des Molins.
Negociarem una fórmula amb el Ministeri de Cultura, propietari del terreny i del
museu, per poder obrir a la ciutadania aquest espai tan emblemàtic, acordant
amb ells les zones i usos possibles, de manera que pugui configurar-se com un
parc o zona verda accessible. A més d'això impulsarem la connectivitat entre el
futur parador de Dalt Vila, la necròpolis púnica i el barri de Puig des Molins.

101.Crear un parc infantil  completament inclusiu. Renovarem el parc infantil  de
l'avinguda Pere Matutes Noguera, al  barri  de ses Figueretes. Hi  instal·larem
jocs  infantils  totalment  inclusius  perquè  els  nens  i  nenes  del  municipi,
independentment de si tenen o no alguna discapacitat, puguin compartir jocs i
temps  d'oci.  Els  elements  de  joc  seran  elegits  per  associacions  de
discapacitats.

Vies públiques

102.Millorar l'enllumenat  públic.  Aprofitant  la  renovació de les lluminàries de la
ciutat i el seu canvi per elements de baix consum, d'acord amb les associacions
de veïns i a partir d'estudis lumínics, ampliarem la potència de la il·luminació
pública en aquells punts de la ciutat que ho requereixin.
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103.Renovar el primer tram del carrer de Pere Francès. El primer tram del carrer
de Pere Francès necessita ser pavimentat, renovar les seves voreres, adaptar
el seu arbrat i mobiliari urbà. Alhora cal renovar la seva xarxa de sanejament.

104.Urbanitzar l'avinguda Sant Jordi.

105.Construir  el  col·lector  d'aigües  pluvials  del  camí  de  Can  Murtera.  També
actuarem  creant  zones  verdes  cent  per  cent  inclusives,  i  dotarem  de
senyalística adaptada a les diferents necessitats.

Parcs i jardins

106.Renovar parcs infantils  mitjançant processos participatius.  Actuarem en els
parcs de Can Escandell (carrer Jondal), Es Viver (centre de salut), Cas Serres,
Sa Colomina i es Llimoners, dotant-los d'un paviment més adequat quan sigui
necessari i renovant els aparells de joc.

107.Elaborar un pla de gestió de l'arbrat. L'Ajuntament elaborarà un Pla de gestió
de l'arbrat amb una planificació a curt i mitjà termini que garanteixi la reposició
immediata amb espècies autòctones, augmentant la coberta vegetal i adequant-
la a les característiques de cada espai urbà. Així mateix, es desenvoluparà una
ordenança de protecció de zones verdes i arbrat.

108.Millorar les jardineres de la ciutat. En alguns punts de la ciutat les jardineres
estan sobredimensionades i  ocupen un espai  que dificulten  la  circulació  de
vianants.  Durant  la  legislatura  que  ve,  es  redissenyaran  les  que  suposin
obstacles i destorbin el pas.

109.Desenvolupar un pla de prevenció contra la plaga de becut vermell.

Benestar animal

110.Crear la regidoria de benestar animal.

110a. Crear la mesa de benestar animal.

110b. Ampliar la xarxa de parcs canins.

111.Crear una gran zona d'esbarjo per a gossos. De manera complementària a
l'ampliació  de la xarxa de parcs canins,  l'ajuntament disposarà i  dotarà una
zona àmplia amb activitats olfactives, motores, fonts d'aigua, obstacles, on el ca
pugui desenvolupar totes les seves capacitats lliurement.
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112.Actualitzar  l'ordenança  reguladora  de  tinença  i  protecció  d'animals.  Convé
plantejar una modificació de l'ordenança per incloure-hi diverses demandes dels
col·lectius animalistes, com són:

a) Crear una via efectiva i ràpida per denunciar el maltractament animal

b) Autoritzar  la  possibilitat  que  els  anomenats  “PPP”  puguin  estar
autoritzats a passejar amb més d'una persona.

c) Crearem una nova  platja per a persones amb mascota.

d) Impulsarem programes de sensibilització i  difusió de bones pràctiques
sobre biodiversitat, protecció animal i contra l’abandonament en escoles i
instituts.

Neteja

113.Crear una brigada de neteja intensiva diària. Crearem una nova brigada de
neteja,  amb  la  finalitat  específica  de  realitzar  campanyes  sistemàtiques  de
neteja intensiva i d’increment de baldejos a tota la ciutat que vagi actuant de
manera planificada als barris de la ciutat sense alterar la programació de la
resta de brigades.

114.Desenvolupar  campanyes específiques per  al  sector  hostaler.  L'ajuntament
col·laborarà amb ells en la gestió adequada dels residus, alhora que els exigirà
la  imprescindible  corresponsabilitat.  Aquest  treball  compartit  millorarà  el
rendiment dels serveis de recollida, eliminarà punts negres als nostres carrers i
afavorirà la imatge de ciutat neta que tots desitgem.

115.Ampliar el servei de recollida a la fracció orgànica. El 40% dels residus que
generem  són  matèria  orgànica.  Un  cop  finalitzada  la  Planta  de  Selecció  i
Tractament  de  Matèria  Orgànica,  començarà  immediatament  la  recollida
selectiva  d'aquesta  fracció,  que  es  convertirà  en  adob  i  deixarà  de  ser  un
residu.

116.Garantirem  l’estricte  cumpliment  de  la  contracta  de  neteja,  prenent  les
oportunes accions legals en cas d’incompliment

Habitatge
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117.Redactar i  aprovar el  Pla d'Habitatge 2020-2030 de la ciutat d'Eivissa. Per
tant,  l'Ajuntament  d'Eivissa  encarregarà  els  estudis  que  es  considerin
necessaris per conèixer de prop la problemàtica d'habitatge (sobre pisos buits,
sobre grans propietaris, l’estat d’ocupació dels habitatges del municipi, sobre la
diferent problemàtica en funció del moment de l'any, el preu del metre quadrat,
etc.) per poder tenir en compte totes aquestes dades en la planificació concreta
del Pla d'Habitatge 2020-2030 i poder treballar amb suficient informació i a la
vegada planificar per anys futurs.

118.Construir  tres  promocions  d'habitatge  en  règim  de  lloguer:  89  habitatges
d'HPO. Les promocions s’ubicaran als barris des Viver, Platja d’en Bossa i al
Passeig Marítim. Les construccions les realitza l'Ibavi, que també serà l'entitat
encarregada  de  conduir  el  procés,  transparent  i  públic,  d'inscripció  de  les
persones interessades i  de la concessió dels habitatges. Totes les persones
beneficiàries hauran de ser persones empadronades amb antelació al municipi
d'Eivissa.

119.Promoure habitatges de protecció oficial específics per a la gent jove (UA27).
Proposam destinar tota una actuació de construcció d'HPO a la gent jove amb
11 habitatges a la Unitat d'Actuació 38 destinats en exclusiva a lloguer per a
gent jove.

120.Construir 532 HPO al barri de Can Escandell a través del SEPES.

121.Construir una promoció d'HPO de 60 habitatges a la zona d'Eivissa Centre.

122.Desplegar una línia d'ajudes al lloguer per a la gent jove.

123.Desplegar  una línia  d'ajudes  per  la  rehabilitació  de  façanes,  immobles  en
general i instal·lació d'ascensors a barris inclosos a l'Edusi o al nucli històric.

124.Enfortir la coordinació entre administracions per lluitar contra el lloguer turístic
irregular.  És imprescindible  la  implantació  d'un sistema de coordinació entre
administracions,  amb el  compromís de totes elles de destinar més recursos
humans i econòmics, en el moment en què es pugui incrementar personal en
les  administracions  públiques,  amb  l'objectiu  de  crear  un  vertader  cos
d'inspectors  que  ajudi  a  erradicar  aquest  problema.  La  Policia  local  es
mantindrà  alerta,  actuant  proactivament  en  la  localització  d’aquesta  activitat
irregular, que han de transmetre als inspectors del Consell d’Eivissa quan tingui
sospites que a un pis s’està fent lloguer turístic.

125.Crear l’oficina de l’habitatge a la major brevetat possible.
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126.Crear un portal web únic d'informació sobre habitatge que pugui recollir de
forma clara  i  didàctica  tota  la  informació  relativa  al  dret  a  l'habitatge  i  que
mitjançant un servei expert, pugui atendre consultes via telemàtica.

Mobilitat

Actuacions en vies públiques

127.Guanyar espai per a les persones als carrers de la ciutat.

128.Acabar  la  transformació  de  les  avingudes  de  la  ciutat.  Amb  l'objectiu  de
millorar la fluïdesa i seguretat del trànsit de la ciutat, i després de realitzar les
actuacions prèvies, l’ajuntament acabarà el procés de reconversió de les grans
avingudes de la ciutat en vies d'un únic sentit.

129.Convertir l’E10 en una via urbana.

130.Continuar amb el desplegament de camins escolars segurs.

131.Crear zones verdes d’aparcament per al veïnat.

132.Millorar l'accés a la zona portuària i la Marina. D'acord amb l'autoritat portuària
de  Balears,  l'Ajuntament  millorarà  l'accés  a  la  zona  portuària  estudiant
alternatives de mobilitat com l'actual línia 50, gratuïta, i la introducció d'altres
mitjans  de  transport  col·lectiu  que  apropin  el  port  a  la  ciutat  i  facilitant
prioritàriament la mobilitat dels veïns de la zona.

133.Construir escales mecàniques al barri de Puig des Molins.

134.Crear un accés mitjançant ascensor a la plaça del Sol a Dalt Vila.

Aparcament

135. Elaborar un pla municipal d'aparcament.

136.Construir un gran aparcament subterrani a l'avinguda d’Isidor Macabich amb
una majoria de places en permanència per al veïnat, places en permanència i la
resta en rotació, atenent especialment les necessitats dels residents de la ciutat.

137. Projectar l’augment de les places de pàrquing del nou Mercat nou amb una
majoria de places en permanència per al veïnat, places en permanència i la resta
en rotació, fent servir els terrenys annexes de la zona.
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138. Ampliar i millorar la xarxa d'aparcaments dissuasius.

a) Incrementar, almenys en 1000 places, els aparcaments dissuasius de la
perifèria de la ciutat.

b) Dotar els aparcaments dissuasius de serveis com il·luminació, punts de
recàrrega de vehicles elèctrics, pèrgoles solars, etc.

c) Incloure  els  aparcaments  dissuasius  a  l'hora  de  crear  la  xarxa  de
parades de les línies de transport públic urbà.

139.  Crear  un  sistema  urbà  integrat  de  control  d'aparcaments.  Facilitar  als
conductors informació en temps real sobre la disponibilitat de places lliures als
diferents aparcaments de la ciutat, aparcament dissuasius i les diferents àrees
de la zona blava, reduirà el gran nombre de vehicles donant voltes i més voltes
buscant una plaça. 

Mobilitat personal i pública

140. Preparar la ciutat pels nous mitjans de transport:

a) Realitzar una anàlisi prospectiva dels nous mitjans de transport personal,
com  vehicles  elèctrics,  vehicles  autònoms  de  transport  personal  o
col·lectiu, vehicles compartits, o nous mitjans de mobilitat personal com
patinets,  bicicletes elèctriques, etc. determinant el seu impacte actual i
potencial en la mobilitat urbana.

b) Adequar el PMUS perquè inclogui aquestes modalitats de transport dins
de les seves recomanacions, proposant actuacions concretes.

c) Adaptar  les  ordenances  de  trànsit  incloent-hi  les  noves  maneres  de
transport personal i com encaixaran dins la trama viària urbana.

141. Crear una xarxa de línies d'autobús urbà buscant el seu encaix en el marc
competencial  actual.  Estudiant  les  distintes  alternatives  jurídiques  per
aconseguir-ho (empresa pública, empresa mixta, concessió, etc.) Fomentar l'ús
de  la  bicicleta.  L’ajuntament  potenciarà  l'ús  de  la  bicicleta  com  a  mitjà  de
transport sostenible a la ciutat d'Eivissa. Per això l’ajuntament:

a) Desenvoluparà campanyes de sensibilització i conscienciació.

b)  Ampliarà la xarxa de carrils bici per connectar els barris de la ciutat
d'una manera segura  per  a  les persones usuàries,  i  d'acord  amb els
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ajuntaments veïns, treballarà per connectar els carrils  bici  de la ciutat
amb Puig d’en Valls, Jesús o Sant Jordi i Platja d'en Bossa.

c) Incrementarà les places d'aparcament per a bicicletes.

d) Instal·larà aparcaments segurs per a bicicletes en els aparcaments
dissuasius per afavorir la intermodalitat cotxe-bicicleta.

e)  Instal·larà  estacions  de  càrrega  solar  per  a  bicicletes  elèctriques.
Informarà sobre la xarxa de carrils bici, les vies de prioritat invertida i els
aparcaments  per  a  bicicletes  de  la  ciutat  tant  a  través  de  mitjans
electrònics com mitjançant plànols a disposició de residents i visitants.

f)  Implementarà un sistema de parades “a demanda” per a dones en
horari nocturn.

142. Potenciar la mobilitat elèctrica individual i compartida:

a) Incrementarà el nombre de punts de recàrrega a la ciutat: 1 per a cada
40         places d'aparcament.

b) Dotarà els aparcaments dissuasius de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics.

c) Impulsarà i facilitarà la distribució urbana de mercaderies en bicicleta o
vehicles elèctrics.

d) Facilitarà la instal·lació de recàrrega elèctrica als aparcaments privats.

143. Millorar les parades de taxi de la ciutat. D'acord amb les associacions de
taxistes, es desenvoluparà un pla de millora de les parades de taxis de la ciutat.

144. Unificar els horaris de càrrega i descàrrega de la ciutat. 

Ciutat Patrimoni Mundial

145. Desenvolupar un projecte integral de renovació de la zona de la Plaça de
Vila. L'ajuntament separarà les xarxes de sanejament dels carrers Balançat, Sa
Carrossa, i Plaça de Vila, millorant les infraestructures existents i eliminant un
problema  històric  de  filtracions  cap  a  la  murada.  Aquest  mateix  projecte
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permetrà realitzar les connexions separatives des de la plaça de sa Carrossa a
la  mateixa  xarxa  i  millorar  les  instal·lacions  elèctriques  municipals.  A més,
s'inclourà la rehabilitació de la Costa dels Desemparats.

146. Rehabilitació dels carrers Santa Maria i Tur de Montis. Es desenvoluparà
la rehabilitació integral del paviment dels carrers Santa Maria i Tur de Montis,
respectant la fisonomia i materials històrics. El projecte inclourà igualment la
revisió de la xarxa de sanejament.

147.  Adquirir  i  recuperar  de  zones  d'importància  arqueològica  a  Dalt  Vila.
L'ajuntament estudiarà la compra del solar de l'antic hospital per a la creació
d'un parc arqueològic que reivindiqui les restes històriques d'aquella zona de
Dalt  Vila,  donant  continuïtat  al  jaciment  situat  al  costat  del  baluard de Sant
Jaume i unint el carrer Soledat amb la Ronda Calvi.

148. Recuperar es Revellí com a espai públic.

149. Eliminar progressivament les línies elèctriques a la Marina i Dalt Vila.

150.  Completar  la  conversió  en  zona de vianants  de  Vara  de Rey i  el  seu
entorn.

151.  Renovar  la  il·luminació  de  les  murades  renaixentistes,  instal·lant
lluminàries modernes de millor rendiment energètic.

152. Desenvolupar un pla de feina per a la recuperació del barri de sa Penya.

Espais esportius i culturals

Espais esportius

153.  Construir  un  nou  pavelló  poliesportiu.  El  pavelló  ha  d'estar  dotat  d'un
gimnàs municipal que permeti una oferta de qualitat a l'abast de tothom.

154.  Renovar  les  instal·lacions  esportives  de  la  ciutat.  Entre  aquestes
actuacions imprescindibles estan:

a) Remodelació dels vestidors dels camps de futbol de Can Cantó i Can
Misses.

b) Renovació de la coberta del pavelló esportiu d'es Pratet.
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c) Remodelació dels vestidors de la pista d'atletisme de Can Misses.

d) Remodelació dels vestidors de la piscina municipal de Can Misses

155. Ampliar i millorar les pistes de pàdel d’es Viver.

156. Millorar l'escola municipal de vela.

Espais de cultura

157. Convertir Can Ventosa en un espai d’Arts Escèniques.

158.  Crear  a  Sa  Drassaneta  un  espai  de  co-gestió  creativa.  L’Ajuntament
d'Eivissa  habilitarà  l’edifici  municipal  de  la  plaça  de  sa  Drassaneta  per  a
realitzar tallers-residència per a creadors. En aquest espai cada artista podrà
desenvolupar  un projecte  durant  un temps màxim de 3 mesos,  exposant  al
mateix lloc el fruit de la seva feina durant aquesta residència.

159. Crear una sala d’exposicions al carrer de la Santa Creu de Dalt Vila.

160. Crear l’Escola Municipal de Dansa.

161. Desenvolupar el projecte ‘Cultura de Mercat’. Convertirem els mercats de
la nostra ciutat en un nou espai per a la creació. On la música, la literatura o les
arts plàstiques i audiovisuals hi tinguin cabuda al llarg de l’any, prestant especial
atenció  als  mesos de tardor,  hivern  i  primavera,  tant  al  Mercat  Nou com a
l’espai del Mercat Vell.

162. Convertir el carrer en un museu urbà. La gran quantitat d’artistes que han
utilitzat la ciutat d’Eivissa com a inspiració ens han deixat un llegat que ha de
poder  ser  conegut  pels  seus  ciutadans.  Instal·larem  per  tota  la  ciutat
reproduccions  d’obres  d’art  significatives  al  mateix  entorn  que  aquestes
representen amb informació d’aquestes i de l’artista que les va crear.

Igualtat d'oportunitats

163. Incrementar la partida pressupostària destinada a igualtat.
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164.  Impulsar  les  activitats  del  Casal  d'Igualtat.  En  la  seva  programació
s'inclouran:

a) Programes  per  educar  en  igualtat,  reforçant  les  activitat  escolars  i
campanyes destinades als més joves.

b) Accions per donar visibilitat  a la diversitat  sexual.  Promourem debats,
tallers,  trobades,  projeccions  de  pel·lícules,  presentacions  de  llibres,
taules rodones, etc., que facin visibles la diversitat sexual.

c) Millorar la formació a la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Eivissa en
matèria de violència masclista  i la diversitat sexe-afectiva i familiar i l'ús
del llenguatge no sexista en el llenguatge administratiu.

d) Realitzar  tallers  de  sensibilització  adreçats  a  adolescents  en  matèria
d'educació  sexual  especialment  destinats  a  evitar  la  influència  de  la
pornografia com a model de sexualitat. Actualment la població infantil i
juvenil  adquireix  una  idea  distorsionada  del  sexe  mentre  consumeix
pornografia,  que s'ha convertit  en una font  d'educació sexual  a edats
molt primerenques. Treballarem amb experts la sexualitat i  l'afecte, en
tallers  dirigits  especialment  a  joves,  però  també  a  pares,  mares  i
professorat.

e) Treballar les noves masculinitats a través de programes de sensibilització
per fer una ciutat més igualitària. Cada vegada són més els homes que
s'incorporen a la lluita contra la violència masclista i a l'eliminació dels
estereotips  de gènere,  promovent  la  corresponsabilitat.  Encara  queda
feina per aconseguir trencar la bretxa i avançar cap a una societat amb
més igualtat d'oportunitats.

f) Elaborar  programes específics  contra  la  violència  masclista  dirigits  a
joves.

165. Crear la Taula de Participació de les persones LGTBIQ +.

166.  Fomentar  la  no  discriminació  per  l'orientació  sexual  de  la  persona,  la
identitat  de  gènere  o  les  característiques  sexuals,  garantint  els  drets  del
col·lectiu  LGTBIQ  +.  Farem  especial  èmfasi  als  col·legis,  instituts  i  altres
centres educatius, ja que l'educació és una eina fonamental per acabar amb els
comportaments homòfobs.

167. Crear seccions LGTBI a les biblioteques municipals. 
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168. Treballar per l'eliminació de la prostitució. Per lluitar contra ella prendrem
les següents mesures:

a) Crear la taula contra les violències masclistes, on l'administració, els
cossos de seguretat i altres agents implicats establirem un pla de treball
per eliminar qualsevol mena de violència que pateixen les dones, entre
elles, la prostitució.

b)Sensibilitzar i conscienciar la ciutadania que és un comerç il·lícit i una
forma d'esclavitud.

c)  Modificar  l'ordenança  de  convivència  per  sancionar  els  que
contribueixin o es beneficiïn de la prostitució aliena, el que contribuirà a
desmantellar la indústria de la prostitució. Hem de sancionar la demanda
i la compra de prostitució, col·laborant amb les forces de seguretat en la
seva lluita contra els proxenetes, les màfies, la clandestinitat i l'explotació
de menors

d) Seguirem treballant  en la  prohibició  i  denúncia de la  publicitat  que
denigri a les dones.

169. Implementació d’un sistema d’alerta instantània connectat amb la policia
local, amb geoposicionament de la dona que ho ha activat.

Millorar els serveis municipals i la transparència

 Rendició de comptes

170. Implementar una plataforma de rendició de comptes.

L'administració i la tecnologia

171.  Millorar  l'administració  electrònica.  Introduint  elements  clau  com  a
plataformes  d'administració  electrònica  accessible  eficaçment  a  través  de
dispositius mòbils que permetin a la ciutadania portar a la butxaca un punt de
connexió permanent amb l’ajuntament.
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172.  Aprovar  un  pla  director  d'innovació.  Una diagnosi  inicial  adequada per
determinar  les  necessitats,  permetrà  que  la  inversió  en  innovació,  en  la
prestació de serveis i en l'aplicació de tecnologies a la ciutat sigui més eficaç i
eficient, i respongui a les necessitats de la ciutat i la ciutadania.

Una ciutat segura per a tots

173. Incrementar la plantilla de la policia municipal en almenys 20 places.

174Crear un protocol perquè les comunitats de propietaris puguin posar-se en
contacte amb la policía davant molesties ocasionades pel soroll, especialment
en horari nocturn. 

La nostra llengua

175. Mantenir el compromís amb la llengua pròpia de la nostra illa.
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