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ACCIÓ 1.3 Explicar l’Agenda Local 21 als barris.
Resultats esperats: Incrementar la participació.

Què volem fer?

Què hem fet?

Projecte 1.3.1 Aprofitar els 1.3.1 Hem aprofitat diferents actes per a fer difusió de l’Agenda
actes lúdics, fires, jornades, Local 21 i de les actuacions que vol desenvolupar:
cursos, activitats, etc. que
organitzen les associacions
 Dia de la Terra 2010: Hem informat sobre la implantació del
per a difondre el que s’està
servei públic de préstec de bicicletes al municipi i sobre
fent respecte a l’Agenda 21.
l’adequació d’un terreny municipal a Ca n’Escandell per a la
creació d’horts urbans en concessió. Hem realitzat el sorteig
d’una panera amb producte local.
Projecte 1.3.2 Facilitar que
 Dia sense cotxes 2010: Hem informat sobre el pla de
es facin activitats al carrer
mobilitat, que podeu consultar al següent enllaç:
de l’Agenda 21, jornades
http://www.eivissa.es/portal/PMUS/index.htm
lúdiques on es facin tallers
 Reunions amb associacions veïnals: Hem repartit fitxes a les persones assistents per a que opinin sobre
relacionats amb l’Agenda 21,
algunes de les accions del Pla d’Acció 2010.
preparar díptics informatius,
 Consell de Participació Ciutadana: Hem assistit al Consell de Participació amb l’objectiu d’informar les
projecció de vídeos, música,
associacions del municipi sobre l’estat actual de l’Agenda 21 i el planin per al futur més immediat.
etc.
1.3.2 Hem elaborat un vídeo informatiu sobre què és i com funciona l’Agenda Local 21, que es troba penjat a la
web de l’Ajuntament en el següent enllaç:
http://www.eivissa.es/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=459&Itemid=178&lang=ca
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ACCIÓ 2.5 Inclusió de criteris de sostenibilitat en l’administració.
Resultats esperats: Major consideració i respecte cap als aspectes ambientals i socials en l’execució i la gestió de projectes.

Què volem fer?

Què hem fet?

Projecte

2.5.1 La regidoria de Medi Ambient inclou en els seus concursos requisits de caràcter mediambiental,
tals com limitacions en el grau de contaminació de la maquinària utilitzada i en qüestions de contaminació
acústica, que l’empresa compti amb un sistema de gestió ambiental, etc.

2.5.1 Incloure en els
concursos i plecs de condicions
clàusules
que
afavoreixen
la
sostenibilitat, la responsabilitat social
i el consum responsable.

Igualment, s’ha de tenir present que el criteri econòmic és el primer en ordre d’importància a totes les
regidories.

Projecte 2.5.2 Afavorir el treball 2.5.2 Hem realitzat les següents actuacions:
amb xarxes d’economia social i comerç
 Organització de càterings amb producte de comerç just.
just.
 Inclusió de productes de comerç just a les paneres de les persones treballadores de l’Ajuntament.
 L’oferta educativa de l’Ajuntament dirigida a centres escolars ha comptat en diversos cursos amb
un taller per donar a conèixer el comerç just i els seus avantatges.
 Participació de les tècniques de Medi Ambient en tallers organitzats per la Fundació Deixalles
sobre consum responsable i difusió al fòrum.
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ACCIÓ 3.6 Creació de jardins i horts urbans públics.
Resultats esperats: Permetre a la ciutadania que no té espai als seus habitatges disposar d'un espai per a la creació d'un petit hort per al
consum familiar i fomentar l’agricultura ecològica.

Què volem fer?

Què hem fet?

Projecte 3.6.1 S’haurien de buscar
col·lectius de persones, entitats
veïnals o altres entitats que s’impliquin
en el projecte dels horts urbans.

3.6.1 Actualment treballem per a sondejar la demanda entre la
població per a iniciar la concessió d’horts urbans públics a Ca
n’Escandell. En funció de la demanda i els recursos, ens agradaria
posar en marxa el projecte de forma progressiva.

Projecte 3.6.2 S’haurien de cercar
ubicacions idònies per als horts
urbans. Es proposen espais com ara:
Ses Feixes, Ca n’Escandell, l’entorn de
les platges d’En Bossa i Talamanca.

3.6.2 Hem elaborat el projecte d’horts urbans per a un terreny municipal situat a Ca n’Escandell. El
projecte ha estat redactat pel servei de vies públiques de l’Ajuntament i ja està preparat el plec per a
l’adjudicació de concessions de parcel·les per a la seva utilització com a horts. Actualment, l’Ajuntament
està cercant finançament per a la seva execució a través d’una convocatòria de l’Obra Social de La Caixa.
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ACCIÓ 4.11 Enllumenat públic utilitzant energies renovables.
Resultats esperats: Increment de l’eficiència en la il·luminació i major estalvi energètic.

Què volem fer?

Què hem fet?

Projecte
4.11.1
Millorar
el 4.11.1 Hem substituït les instal·lacions d’enllumenat públic del camí
rendiment de l’enllumenat municipal.
costaner de Platja d’en Bossa i de la passarel·la de Talamanca per nous fanals
d’energia solar. Així mateix, també hem substituït els antics fanals de tot el
municipi per nous fanals amb lluminàries LED.

Projecte
4.11.2
Utilitzar
les
dependències
municipals
com
a
exemple de bon rendiment energètic.

4.11.2 Ja havíem instal·lat equips d’energia solar tèrmica per a la producció d’aigua calenta a les
Projecte 4.11.3 Establir indicadors instal·lacions esportives municipals, com als camps de futbol, pistes d’atletisme i el poliesportiu municipal.
d’estalvi energètic i fer-los públics.
A les noves piscines d’Es Viver també hem instal·lat equips d’energia solar tèrmica.
4.11.3 Estem treballant per a definir uns indicadors d’estalvi energètic per a que la ciutadania tingui
coneixement de l’efectivitat de les actuacions realitzades.
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ACCIÓ 5.3 Ajudes i incentius per a que s’apliquin criteris de sostenibilitat en la construcció.
Resultats esperats: Fomentar la rehabilitació sostenible.

Què volem fer?

Què hem fet?

Projecte
5.3.1
Foment de la
rehabilitació sostenible, organització
jornades
d’informació,
cursos
i
seminaris per als agents implicats,
Inspecció
i
control
sobre
el
compliment del que estableix el Codi
Tècnic de l’Edificació per enfortir
les exigències mediambientals i, en
particular, d’energies renovables i
estalvi i eficiència als edificis.

5.3.1 Hem organitzat un curs sobre construcció sostenible a través de la Regidoria de Medi Ambient, al
qual han assistit personal arquitecte i aparellador municipal. El curs desenvolupa els conceptes que en
l’actualitat s’apliquen a l’edificació sostenible amb particular atenció als nous materials disponibles i el seu
impacte ambiental, social i econòmic. S’analitzen conceptes, estratègies i instruments per al disseny i la
construcció sostenible. Els seus objectius són:
 Augmentar el nivell de consciència de l’impacte de les decisions de la persona dissenyadora en
l’entorn.
 Oferir instruments de valoració crítica per al procés de decisió i disseny.
 Oferir informació i exemples d’implementació de pràctiques de construccions sanes i sostenibles.

Projecte 5.3.2 Assessorament i
informació sobre possibles fonts de 5.3.2 No s’ha realitzat cap actuació en aquest projecte.
finançament.
Projecte 5.3.3 Suport
per a la
presentació de subvencions
en
matèria de construcció sostenible.

5.3.3 No s’ha atorgat cap subvenció en aquesta matèria. La concessió de subvencions exigeix una partida
pressupostària no generada fins al moment com a conseqüència dels retalls pressupostaris.
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ACCIÓ 6.1 Implementar el Pla de Mobilitat
Resultats esperats: Canviar el model de mobilitat del municipi i fomentar l’ús de sistemes alternatius menys contaminants.
Què volem fer?
Què hem fet?
Es posa èmfasi en els següents
aspectes que el Pla de Mobilitat 6.1.1 Aquest projecte forma part de l’àmbit d’actuació del Consell Insular i, per tant, l’Ajuntament no hi
contempla:
té competències.
Projecte 6.1.1 Augmentar les línies,
6.1.2 Hem realitzat un projecte de senyalització per a la millora de
freqüències i zones d’accés del
la seguretat vial i de l’accessibilitat de les/dels vianants i ciclistes en
transport públic (autobusos i mini
el nucli del municipi. Aquest projecte implica la reducció de la velocitat
busos).
a 30 Km/hora en un conjunt de vies del centre del municipi, les quals
Tenir en compte les següents constitueixen una zona de circulació homogènia, on la velocitat és
propostes:
limitada i on les entrades i sortides s’anuncien amb senyalització
- Millorar l’accés a l’Hospital de Can específica. D’aquesta manera, es garanteix la seguretat de les/dels
Misses. Es proposa fer una línia vianants i ciclistes.

-

-

d'autobús
regular,
amb
una
freqüència de mitja hora pels També hem regulat la circulació de la bicicleta modificant l’ordenança de circulació vigent.
matins i d'una hora per la tardes,
Com a mesura per a facilitar la circulació en bicicleta hem instal·lat 27 aparcaments
des de diferents punts d'Eivissa.
nous per a bicicletes, al passeig de Figueretes, a Platja d’en Bossa, la zona de la
Millorar
l'accés
als
centres
Marina i altres carrers del nucli urbà.
Educatius, com ara, a l’Institut
Blanca Dona, que està situat dintre
Hem redactat el Plec Tècnic per al Concurs per a la implantació d’un sistema de préstec de bicicletes a la
d'un àrea industrial. Per això es
ciutat d’Eivissa.
proposa fer un carril bici fent útils
les voreres i la millora del
6.1.3 Hem peatonalitzat els carrers Doctor Fleming i Toni Sendic, renovant el paviment i les
transport públic de la zona.
instal·lacions. També hem remodelat el tram del carrer Bisbe González Albarca, comprès entre el carrer
Millora del transport públic, Bisbe Abad i Lasierra i el carrer Extremadura, renovant les instal·lacions, fent les voreres més amples de
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augmentar línies i freqüències manera que siguin més adequades i transitables, acomplint amb la normativa vigent en Supressió de
d'autobusos i mini busos diürns i Barreres Arquitectòniques.
nocturns, ja que en l'actualitat la
freqüència és bastant deficient,
per exemple, un autobús cada hora
en línies com el trajecte fins a
l'Aeroport.
-

Manca transport públic que vagi
des de les diferents ciutats a
pobles com Jesús o Puig d’en Valls.
Cal posar transport públic que vagi
fins els pobles amb elevada
freqüència i ampliant els horaris
nocturn i de cap de setmana.

Abans de les obres

Després de les obres

Projecte 6.1.2 Ampliació del nombre
A més a més...
de carrils bici, així com els
 Hem instal·lat diversos pàrkings dissuasoris: a les zones de Cas Dominguets (antic casino), Es Gorg,
aparcaments per a bicicletes dintre la
Sa Joveria (av. de la Pau), el Recinte Firal, el carrer Madrid (54 places), el carrer Es Cubells
ciutat.
cantonada carrer Aubarca (538 places) i el col·legi públic Can Cantó (246 places).
Projecte 6.1.3 Peatonalització de
 Hem creat noves parades de taxis.
carrers a tota la zona del port, la
 Hem implementat l’estacionament regulat a través de la zona blava.
marina, el Mercat Vell... Restringir l’ús
 Hem adequat les parades i les marquesines del transport urbà de la ciutat.
del vehicle privat en la zona de Vara
 Hem realitzat cursos de conducció eficient dins del programa d’activitats de la Setmana de la
de Rei i tots els carrers annexes o
Mobilitat.
ampliar la zona per a vianants
existent.
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ACCIÓ 7.4 Promoció d’hàbits d’alimentació saludables.
Resultats esperats: Educar en hàbits d’alimentació saludables.

Què volem fer?

Què hem fet?

Projecte
7.4.1
Conèixer
una
experiència que està duent a terme la
Junta d’Andalusia, on empreses,
entitats o associacions amb aliments
ecològics abasteixen centres públics
com ara, residències de gent gran,
hospitals, presons o escoles.
Valorar si es pot introduir una
experiència similar a Eivissa, tenint en
compte que s’haurà de fer de forma
progressiva, tenint en compte la
producció de productes ecològics que
hi ha a l’illa.

7.4.1 L’Ajuntament només té competència en l’alimentació a les escoletes i l’alberg municipal. En aquests
casos treballem amb la finca pública del Consell Insular, Can Marines, per al subministrament de fruita i
verdura local. A més, els menús de les escoletes són revisats per nutricionistes dos cops a l’any (canvi
estacional) per tal que la dieta de les persones assistents sigui equilibrada.
7.4.2 Durant els anys 2010-2011 hem treballat la prevenció de l’obesitat i
el sobrepès infantil en la comunitat escolar a través del programa Thao. Es
tracta d’un programa d’intervenció municipal sobre la ciutadania i les
famílies que té l’objectiu d’inculcar hàbits d’alimentació saludables per a
tota la vida. S’han fet diverses activitats dins del propi programa:
 Dia del pedal: després del recorregut en bicicleta, les persones participants han gaudit d’una peça
de fruita i d’una barreta de cereals i fruits secs proporcionades per empreses de l’illa. A més a
més, hem repartit un decàleg d’alimentació saludable.
 Patina-Thao: activitat d’iniciació al món del patinatge dirigit a totes les edats. A més a més, s’han
realitzat tallers d’hoquei en patins, eslàlom, rampes i circuit d’educació vial. S’ha acompanyat la
jornada d’accions per a fomentar l’alimentació equilibrada.
Podeu trobar fotos d’aquesta activitat al següent enllaç:
http://www.eivissa.es/portal/images/stories/pdf/1003Boletin_AgLoc21.pdf

Projecte 7.4.2 S’hauria d’acompanyar
de formació, tant per a personal de
cuina per poder elaborar menús
equilibrats, com per a millorar el
coneixement
sobre
agricultura També s’han treballat els hàbits d’alimentació saludable a través del programa Thao a les escoles d’estiu i
ecològica.
al casal de joves.
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A l'Escola d'Estiu, dirigida als infants de 3 a 12 anys, s'ha donat formació al personal monitor per a que
durant tota la temporada treballi tant en l'àmbit de la nutrició com en el de l'activitat física. Una
d'aquestes iniciatives és l'anomenada “El patio de mi cole”, on es realitzen jocs i activitats tradicionals
per a infants a l'aire lliure. A més a més, nutricionistes-dietistes han impartit el “Taller d'alimentació
saludable”, on principalment es treballa l'esmorzar equilibrat i s’ofereixen opcions per a que la dieta sigui
sana, variada i divertida. Els boixos i boixes elaboren batuts, fruits naturals, pinxos de fruita, pa amb
tomàquet... Aquesta activitat es desenvolupa amb el suport de la finca de Can Marines del Consell
d'Eivissa.
D'altra banda, a les activitats del Casal de Joves, dirigit a persones d'entre 12 i 16 anys, s’han inclòs
tallers setmanals impartits per nutricionistes-dietistes. Cada setmana s’ha treballat una temàtica:
esmorzars equilibrats, aprendre a llegir i interpretar les etiquetes dels aliments, trastorns de la
conducta alimentària, aprendre a fer la compra i a cuina sa...Totes els tallers estan enfocats per a que les
persones en edat adolescent participin en la seua alimentació diària i li donin la importància que realment
té per al seu desenvolupament.
Finalment, a l'Escola d'Aventura, dirigida a persones d'entre 12 i 16 anys, també s’ha impartit un taller
d'alimentació saludable per a que les persones participants aprenguin a esmorzar correctament i a
preparar-se sucs, batuts, llimonada natural, iogurts, pa amb tomàquet triturat... Després, a final de mes,
s’ha realitzat una gimcana saludable amb activitats diverses entorn l’alimentació.
Hem promocionat els productes de temporada mitjançant imans que regalem quan sortim a difondre
l’Agenda 21 i a través de sortejos de productes locals d’alimentació saludable.
Actualment, s’està preparant un taller educatiu sobre l’hort ecològic urbà per a l’alumnat de 3r cicle de
primària, que es posarà en marxa en el 2n trimestre del curs 2012-2013.
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ACCIÓ 8.12 Donar incentius per a que les empreses promocionin els productes autòctons de l’illa.
Resultats esperats: Promoció de productes autòctons de l’illa com a forma de reactivar i millorar l’economia local.

Què volem fer?

Què hem fet?

Projecte 8.12.1 Quan es renovin les
concessions del Mercat Nou que es
tingui en compte l’opció d’entregar una
part d’aquestes a comerciants que
venguin productes autòctons.

8.12.1 Les concessions del Mercat Nou no s’han de renovar fins a l’any 2018, de forma que ha estat
impossible portar a terme aquest projecte.
Durant l’any 2012 s’han iniciat reunions per a tractar la possible remodelació del Mercat Nou amb
l’objectiu de dinamitzar comercialment la zona. El projecte constaria de dues plantes i 500 places
d’aparcament.
En el següent enllaç podeu trobar més informació:
Projecte 8.12.2 Es podria també http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2012/11/27/vila-planea-derruir-el-mercat-nou-para-crearpromocionar
aquests
tipus
de un-edificio-nuevo/591033.html
productes en el Mercat Vell, tot i que
caldria
reformar
aquest
espai
millorant aspectes com l’accés i la 8.12.2 El Mercat Vell compta amb dues parades que ofereixen producte ecològic. Així mateix, hem
mobilitat.
redactat un projecte per a la seva recuperació, que encara està pendent d’execució perquè s’està cercant
finançament.
Projecte 8.12.3 També es proposa Al juliol del 2011, va tenir lloc la primera fira de producte local al Mercat Vell.
per al Mercat Vell la venda de
productes artesanals, productes de la 8.12.3 Durant el 2012 s’han instal·lat en el Mercat Vell paradetes de venda de productes artesanals els
terra, flors i plantes amb l’objectiu de dissabtes al matí.
dinamitzar la zona a nivell comercial.
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ACCIÓ 9.9 Portar a terme l’Agenda 21 escolar.
Resultats esperats: Incentivar la implantació de l’Agenda 21 escolar als centres educatius com a eina de millora de la seva gestió ambiental.

Què volem fer?

Què hem fet?

Projecte 9.9.1 Incloure l’agenda 21
escolar al catàleg de les activitats
escolars.
Per a dur a terme l’acció des de
l’Ajuntament s’ha de donar suport a
les escoles: facilitar eines, assessorar
el professorat, fer un seguiment en la
implementació de l’agenda 21 a l’escola.

9.9.1 Hem establert contactes amb els centres escolars amb l’objectiu de recopilar informació sobre
quines activitats d’educació ambiental realitzen durant el curs escolar i els hem ofert la col·laboració de
l’Ajuntament per a impulsar l’Agenda escolar 21. Conscients que impulsar tots els vectors ambientals al
mateix temps és una feina molt complicada hem ofert recolzament en l’àrea/es que trobin de major
interès (mobilitat, energia, residus, etc..) oferint activitats i formació específica així com col·laboració i
assessorament per a l’elaboració del Pla d’acció i l’establiment d’indicadors de seguiment.
Molts dels centres educatius de l’illa ja participen en el programa de Centres Ecoambientals de la
Conselleria de Medi Ambient i, per això, han considerat que ja estan treballant en la seva gestió
ambiental a través d’aquesta via i han trobat innecessari obrir-ne una de nova per tal d’evitar duplicar
feina i esforços.
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ACCIÓ 10.2 Campanya informativa sobre l’Agenda 21 dirigida a la ciutadania.
Resultats esperats: Millorar la difusió i la comunicació del procés d’Agenda 21 del municipi.
Què volem fer?

Què hem fet?

Projecte 10.2.1 Campanya de difusió
sobre els objectius assolits en matèria
de medi ambient. La informació
s’hauria de transmetre en un format
fàcil de llegir i molt gràfic.
També es podria difondre a través de
diferents mitjans de comunicació:
premsa, ràdio... on cada mes o
trimestralment s’explicaria en quins
temes estem avançant i en quins no i
per a quins motius.

10.2.1 A la web de l’Ajuntament, es troba penjat el primer informe sobre l’estat d’execució del Pla
d’Acció de l’Agenda Local 21 del municipi d’Eivissa.
Aquest mateix informe de seguiment, també s’hi penjarà quan estigui enllestit.
10.2.2 Actualment s’han contractat els serveis d’una empresa externa per tal de:
 Actualitzar l’estat de l’Agenda i elaborar un informe de seguiment.
 Posar-nos en contacte amb les associacions a través del Consell de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament i implicar-les en el procés de l’Agenda 21.

Projecte 10.2.2 Cercar missatges
 Reorganitzar els grups de treball per sectors.
que cridin l’atenció dels ciutadans i
ciutadanes. Fomentar la implicació i 10.2.3 S’està treballant actualment per a elaborar el calendari de desenvolupament de l’Agenda 21 per
l’interès en el procés de l’Agenda 21 als anys 2013-2014, que inclourà totes les qüestions rellevants.
d’Eivissa.
10.2.4 No s’ha realitzat cap actuació en aquest sentit.
Projecte
10.2.3
Elaborar
un 10.2.5 Per a l’adequat desenvolupament de l’Agenda Local 21 es remeten periòdicament al Govern Balear
calendari. En el calendari hi constaria: els documents que dicta la Conselleria. Pròximament, es remetrà l’Informe de Seguiment.
les actuacions que s’han de dur a
terme, les reunions del fòrum, els 10.2.6 No s’han editat butlletins informatius en paper. Tota la informació referent a l’Agenda 21 es
documents que podem trobar a la troba a la web de l’Ajuntament.
web...
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Projecte 10.2.4 Incorporar en la web
de l’Agenda 21 altres experiències que
s’estan duent a terme a l’illa. Creació
de grups de treball i debats via la
pàgina web.

A més a més...
L’Ajuntament disposa de l’anomenada Línia Verda, que es tracta d’un servei municipal de consultes mediambientals
tant per a empreses com per a ciutadanes i ciutadans. Les persones que realitzen les seves consultes reben
resposta en un màxim de 24 hores (de dilluns a divendres no festius).

Projecte
10.2.5
Presentar
la
memòria anual de l’Agenda 21 en el ple
de l’Ajuntament.
Projecte 10.2.6 Distribució del
butlletí informatiu de l’Agenda 21 a
bars i cafeteries.

15

VOLEU SABER QUÈ MÈS HEM FET?
AQUÍ TENIU UNA MICA MÉS D’INFORMACIÓ SOBRE ALTRES ACCIONS QUE FORMEN PART DEL PLA GENERAL!
1.1 Promoure espais de trobada entre entitats.

Hem creat el Consell de Participació Ciutadana, que funciona des del 2010 amb l’objectiu de disposar d’estructures col·lectives de
deliberació i decisió sobre el funcionament de la ciutat, que fomentin la reflexió i la visió global de la ciutat d’Eivissa.
El Consell es reuneix un mínim de dues vegades a l’any i compta amb la participació de representants de 10 àmbits diferents (cultural,
esportiu, de benestar social, juvenil i de temps lliure, mediambiental, comercial, veïnal, de gent gran, voluntariat municipal i educatiu). A
més a més, hi participen l’alcaldessa, el secretari municipal i un/a representant de cada grup municipal.
1.2 Realitzar un programa d’accions per al foment de la participació a l’Agenda 21.

Les tècniques de Medi Ambient hem participat a les jornades organitzades per la Conselleria de Medi Ambient 20 vies de participació
vives i dinàmiques (17 i 25 de març de 2011), on es va realitzar l’intercanvi d’informació entre diferents municipis de les Illes Balears.
2.4

Campanya informativa del telèfon d’atenció al ciutadà.

 S’ha incorporat una centraleta, de tal forma que les trucades de la ciutadania poden ser dirigides directament al departament
corresponent.


A la web de l’Ajuntament s’ha creat l’Oficina virtual. A l’apartat d’atenció a la ciutadania es pot trobar la Línia Directa per a fer
arribar a l’Ajuntament suggeriments, queixes, incidències de manteniment d’infraestructures públiques, etc. El tràmit es pot
presentar en línia, per correu postal, a través del Telèfon Línia Directa, a través del correu electrònic Línia Directa o de forma
presencial.
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3.1 Neteja i creació d’un centre d’interpretació a Ses Feixes .
 A l'estiu de 2010 es va signar un conveni entre el Consell d’Eivissa, l’Ajuntament d’Eivissa i l’Ajuntament de Santa Eulària per
portar a terme una actuació de recuperació ambiental i neteja de la zona de ses Feixes des Prat de ses Monges. Aquests treballs
van consistir, entre d’altres, en la retirada de residus, la neteja dels canals, la retirada de matèria vegetal, el condicionament dels
camins i la reconstrucció d’alguns portals de feixa.
 Així mateix, es va signar un acord en el 2011 entre el Consell Insular i l’empresa Tragsa per a realitzar el projecte de recuperació
del sistema hidràulic de Ses Feixes des Prat de ses Monges amb els següents objectius: recuperació de la salut ecològica de
l’aiguamoll, neteja de la xarxa de canals de recàrrega i de drenatge i de les sèquies generals de distribució, construcció de nous
passos subterranis, construcció de comportes automatitzades a la sortida del canal de desaiguat i del sobreeixidor principal.
3.4 Crear el parc a ca n’Escandell.

 S’ha elaborat el Pla parcial d’aquest projecte.
 Ha funcionat durant un temps l’Escola Taller de Can Tomeu, que tenia personal propi assignat. Actualment, Can Tomeu ofereix :
allotjament per a grups (casa de colònies), oferta educativa per a centres escolars i es poden reservar les instal·lacions per a
activitats socioeducatives.
 Tal i com s’ha explicat a l’acció 3.6, ja existeix redactat un projecte per a la creació horts urbans (Medi Ambient) i es té prevista
la seva posada en marxa de forma progressiva durant el 2013.
 La restauració de la casa de Can Tomeu i els seus respectius corrals s’ha realitzat seguint els criteris propis de l’arquitectura
tradicional eivissenca per tal de mantenir la seva estètica. Es té previst continuar amb la seva restauració.
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3.5 Manteniment del Parc de la Pau.

Hem remodelat el Parc de la Pau ampliant la zona de jocs infantils. Les millores que s’han introduït són:
 Col·locació d’una nova tanca similar a l'existent per a unificar la zona de jocs nova amb la ja existent.
 Realització de solera de formigó amb acabat imprès per a unificar tota la zona de jocs.
 Col·locació de paviment de cautxú a l’àrea d'impacte dels jocs.
 Col·locació de nous jocs infantils.
3.7 Pla de Gestió de Platges.

L’Ajuntament ja compta amb el seu Pla de Gestió de Platges.
Neteja de les platges.
Per a potenciar la neteja de les platges s’han realitzat les següents actuacions:
 Instal·lació de papereres de recollida selectiva.
 Reforç de la recollida de residus a l’estiu.
 Distribució de cendrers per a les persones usuàries de la platja.
 Taller de conscienciació sobre residus i reciclatge a la platja de Talamanca (estiu 2012).
Prova Pilot de Neteja de Platges i Retirada Manual de Posidònia.
L’estiu del 2011 es va desenvolupar, amb la col·laboració de Fundació Deixalles una prova pilot per a la neteja i la retirada manual de fulles
de posidònia a un petit tram de platja d’en platja d’en Bossa, davant l’hotel Torre del Mar, amb l’objectiu de retirar la quantitat més
petita possible d'arena. El treball tenia els següents objectius:
 Eliminar la retirada mecànica de la posidònia i efectuar una recollida manual.
 Dipositar la posidònia pel seu transport i eliminació a un punt acordat amb el mínim d'arena possible.
 Utilitzar la part posterior de la platja i la petita platgeta confrontant per diferents proves de cara a l’aprofitament de la posidònia
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com a barrera o dipòsit de sorra i facilitar les condicions per a recuperar la presència d’espècies vegetals psammòfiles.
 Recollir els residus sòlids que arriben a la platja i els materials flotants propers a la vorera, separant almenys els envasos per a la
seva valorització.
 Recollir igualment els residus sòlids que es troben dipositats a les dues esculleres i la zona de trànsit situada a la part posterior de
la zona de platja.
 Rasclat de la platja per tal d’aconseguir retirar el màxim possible de residus i matèria orgànica per mantenir unes bones condicions
higièniques de la platja.
Gràcies a aquesta prova pilot de neteja de les platges, l’Ajuntament va ser guardonat en el 2011 amb la bandera ECOPLAYAS com a
reconeixement a les labors realitzades per a compaginar un ús eminentment turístic amb la conservació dels seus valors naturals.
Platges del segle XXI
El departament de Turisme va posar en marxa l’any 2010 el projecte Platges Segle XXI de dinamització de les platges del municipi
durant el mesos de temporada baixa dins de la seva política de desestacionalització. Es tracta d’oferir tota una sèrie d’activitats
complementàries al producte cultural d’Eivissa Patrimoni de la Humanitat amb els següents objectius:
 Realitzar activitats que inculquin bones pràctiques mediambientals i coneixements de l’entorn, especialment de la planta posidònia i
dels béns declarats Eivissa Patrimoni de la Humanitat i Biodiversitat.
 Impulsar les activitats nàutiques i aquàtiques (caiac, vela, piragüisme, submarinisme i surf) a la platja.
 Impulsar activitats de temps lliure a les platges o al seu entorn per a totes les edats (tallers de lectures, fotografia, activitats de
relaxació, esportives, tallers infantils, etc.)
 També s’ha elaborat un fulletó per a la promoció de la platja de Talamanca tot l’any.
Instal·lació d’un sistema de bany adaptat a la platja de Talamanca: Àudioplatja
Es tracta d'un dispositiu d'ajuda al bany dirigit principalment al col·lectiu d'invidents i deficients visuals, que els permet gaudir del bany
i de la platja d’una manera més segura i tranquil·la. El sistema s’ha col·locat a la platja de Talamanca just davant de l’escola de vela, al
costat d’una de les torres de salvament de què disposa la platja. El dispositiu és pioner a Balears i converteix la platja de Talamanca en la
primera de les Illes en aconseguir ser accessible per a les persones invidents o amb deficiències visuals i la segona de tot l'Estat després
del sistema instal·lat a la platja de València.
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Creació de fondejos ecològics
Hem encarregat un estudi preliminar dels fons marins de les platges de Talamanca i ses Figuerets per a definir la millor opció per a
regular els fondejos en ambdues platges. Amb la informació obtinguda es calcularan el nombre d’amarraments i el tipus d’ancoratges més
idonis.
Conveni de col·laboració amb la xarxa SILMAR
Estem preparant un conveni de col·laboració amb la xarxa SILMAR (Red de Seguimiento Ibérico del Litoral Marino) que s’encarrega de la
vigilància del benestar del patrimoni litoral mediterrani espanyol. El conveni està aturat a intervenció, però potser serà possible dur-lo a
terme durant el 2013.
Sistema de Gestió Ambiental (ISO 14001)
L’Ajuntament d’Eivissa, dins de la seva política de desenvolupament sostenible i conscient de la necessitat de preservar l’ecosistema de
les nostres platges, així com els seus valors naturals, i en consonància amb les línies marcades pel pla d’acció de l’Agenda 21 municipal, ha
decidit implementar un Sistema de Gestió Ambiental a les seves platges, conforme als requisits establerts a la Norma UNE-EN ISO
14001:2004 i el Reglament 761/2001 (EMAS) amb l’objectiu de preservar l’entorn natural de les platges i eliminar, o en el seu defecte
minimitzar, els efectes ambientals negatius produïts sobre elles fruit del desenvolupament de les nostres activitats.
Mitjançant aquest Sistema de Gestió Ambiental, l’Ajuntament es compromet a establir els mitjans tècnics, econòmics i humans
necessaris per reduir les fonts contaminats, prevenir-les en el seu origen, si és possible, i eliminar els aspectes negatius que puguin
causar sobre el medi natural con a conseqüència de les activitats que es realitzen i l’ús que es fa del nostre litoral.
D’acord amb aquest Sistema de Gestió Ambiental, l’Ajuntament ha adquirit el compromís de publicar i actualitzar de manera anual a la
seva pàgina web i comunicar a les empreses concessionàries de l’Ajuntament amb incidència sobre les platges, la informació relativa als
aspectes ambientals identificats i valorats com a significatius en l’àmbit d’aplicació del seu sistema de gestió ambiental (Platges de
Talamanca, Figueretes, d’en Bossa i dependències de la Regidoria de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà). En aquest enllaç hi
podeu consultar l’Informe d’aspectes ambientals 2012.

3.13 Promoure la col·locació de punts de recàrrega elèctrica per a vehicles elèctrics.
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Hem instal·lat dos punts de recàrrega gratuïta a Vara de Rey, on l’aparcament és gratuït mentre es recarrega el vehicle.
3.15 Campanya informativa i de control sobre la contaminació acústica.

L’Ajuntament compta en la seva oferta educativa per a centres escolars amb un taller sobre el soroll i la contaminació acústica.
4.1 Campanya per a promoure l’ús de bosses ecològiques.

Hem elaborat un foto muntatge sobre l’impacte ambiental derivat de les bosses de plàstic i altres residus plàstics amb l’objectiu de
conscienciar sobre la necessitat de reduir el seu ús. Pròximament, es trobarà penjat a la web de l’Ajuntament.
4.2 Revisió del servei de recollida de deixalles Dalt Vila.

A Dalt Vila ja existeix un camió de repàs. A l’estiu es fan dues recollides diàries. Així mateix, s’ha millorat el servei de recollida de
trastos vells a tota la ciutat, que ara es poden treure tota la setmana fent una trucada al telèfon gratuït 900200218.
S’ha redactat el projecte de soterrament de contenidors Dalt Vila en un punt que quedava: estaven col·locats a la plaça d’Espanya i es
col·loquen davant el MACE, però encara no està executat.
4.4 Campanya informativa sobre la recollida de cartró als comerços.

Es disposa d'un servei de recollida per a comerços. A l’hora del tancament, han de deixar el cartró plegat i lligat a la porta de
l'establiment, tret de casos puntuals que, per tractar-se de zones per a vianants o amb dificultat per accedir amb els vehicles, s'acorda
amb ells un altre punt (cantonada...). A la Marina, tenint en compte el poc espai que tenen els establiments per emmagatzemar el cartró i
la generació contínua que en fan, es van habilitar en la temporada 2012 6 contenidors de fusta per a que hi puguin anar depositant el
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cartró. Aquest any s'ha reforçat amb un punt més, de manera que per a la propera temporada 2013 n’hi haurà 7.
Anualment es realitzen campanyes informatives sobre la recollida de cartró comercial a través del personal zelador de l'Ajuntament i del
departament d’educació ambiental del Consell Insular. En aquests moments s'està realitzant una campanya amb el personal d’educació
ambiental.
4.6 Habilitar contenidors per a reciclar olis.

Ja s’han instal·lat en el municipi 6 contenidors específics per a la recollida d’oli domèstic. A la web de l’ajuntament es troba el mapa amb
les seves ubicacions.
4.10 Campanya de sensibilització sobre l’estalvi energètic.

 Cada curs, l’Ajuntament compta a la seva oferta educativa amb tallers sobre energia i canvi climàtic dirigits als centres escolars.
 En el marc de la ISO 14001, hem elaborat una guia de bones pràctiques sobre l’estalvi energètic.
6.2 Supressió de barreres arquitectòniques.

Hem realitzat algunes intervencions tals com adaptar passos de vianants per a persones amb mobilitat reduïda, d’accessibilitat en el
projecte de l’edifici del carrer Castella, adaptacions per a persones amb mobilitat reduïda en el poliesportiu Es Pratet, també al MACE i
al Museu Puget. També s’està redactant un projecte d’adaptació de l’antic local de la policia.
6.3 Reunió informativa sobre el Pla de Mobilitat.

Vam realitzar una reunió explicativa sobre el Pla de Mobilitat amb motiu de la seva aprovació a la qual es va convidar a les associacions de
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veïns, associacions de comerciants i diversos col·lectius interessats.
6.5 Proposta de solució per a la manca d’aparcaments.

Hem instal·lat diversos pàrkings dissuasoris: a les zones de Cas Dominguets (antic casino), Es Gorg, Sa Joveria (av. de la Pau), el Recinte
Firal, el carrer Madrid (54 places), el carrer Es Cubells cantonada carrer Aubarca (538 places) i el col·legi públic Can Cantó (246 places).
Quant a les zones d’estacionament regulat, la nova empresa adjudicatària inicia la gestió del sistema l’1 d març amb una total renovació
de tots els elements que la integren (màquines expenedores, senyals verticals, marcatge de tota la zona blava i de les marques vials que
es trobin a la seva àrea, tarifes, etc.). L’empresa inicia la gestió de la zona regulada ja existent i, progressivament, s’aniran afegint noves
zones amb estacionament regulat.
7.1 Crear noves instal·lacions esportives.

 S'ha potenciat i consolidat el programa de rutes de senderisme i cicloturistes per tal d'activar una part de la població més
sedentària.
 Suport decidit a “l'esport per a tothom”, com a fenomen social en augment, creant noves proves esportives com “Eternal Running”,
recuperació de la “Semi-marató d'Eivissa”(1 maig 2013), o proves per atreure turisme esportiu: “Ibiza Ultra Team” i “Triatló
Olímpic”
 Rehabilitació de la zona esportiva de Ses Figueretes i construcció en el mateix recinte d'un “Parc d'esports urbans” (skate,
patins, i MBX).
 Ampliació del complex esportiu des Viver, amb la construcció de noves piscines, gimnàs, i pistes de pàdel, i triplicant la superfície
de col·lectors per a la producció d'energia solar tèrmica.
 Rehabilitació de la Piscina de can Misses (pròxima obertura estiu 2013), amb retirada de teulada de fibrociment.
7.2 Pla municipal de drogues.
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El pla municipal de drogues està elaborat des del 2004 i en actiu des del 2005. Des de llavors, s’ha anat mantenint i adaptant la seva
estructura. El darrer document vàlid és el III Pla municipal de drogues (2013-2016), que s’acaba d’aprovar després de finalitzar el II
Pla municipal de drogues (2009-2012).
Aquest Pla, igual que l’anterior, estructura l’abordatge de les drogodependències en quatre línies d’actuació coordinades entre si
mateixes. La línia preventiva, que té com a estratègia la reducció de la demanda i l’oferta, així com minimitzar els perjudicis associats al
consum de drogues. L’assistència i la rehabilitació, que ha de realitzar actuacions que garanteixin l’atenció de les necessitats socials de
les persones drogodependents. La reinserció social destinada tant a les persones com a la comunitat, que s’inicia i desenvolupa
simultàniament a les intervencions d’assistència i rehabilitació. Finalment la investigació i la formació com a elements d’innovació i
adaptació a les noves situacions dins del camp de les drogodependències.
En el marc del II PMD, s’han desenvolupat diferents programes destinats a l’assoliment d’objectius complementaris.
8.3 Potenciar un model de turisme alternatiu.

S’ha creat la cursa Patrimoni de la Humanitat i es recupera la prova de la mitja marató en el 2013.
Per tal de potenciar el turisme d’hivern s’han realitzat les següents actuacions:
 Mantenir oberts els espais museïtzats del municipi dissabtes i diumenges durant tot l’any.
 Mantenir les oficines d’informació turística obertes durant tot l’any, excepte 3 dies.
 Projecte Platges del s.XXI.
 Llogar els baluards i altres espais públics per a trobades de diversos tipus.
 Visites teatralitzades a Dalt Vila i la necròpolis de Puig des Molins.
8.5 Campanya de promoció de l’illa.

S’han elaborat per a l’any 2011 (en un format més reduït) i per al 2012 (en un format més gran) una guia d’Eivissa amb els següents
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apartats: Eivissa cultural, natural, esportiva, compres, amb nens i nenes, gastronòmica i nit eivissenca.
S’acaba de posar en marxa la City Card, que permet obtenir avantatges en cas de voler visitar els diferents museus de la ciutat. I també
s’ha elaborat un fulletó per a la promoció d’Eivissa com a lloc de celebració de cerimònies i esdeveniments.
8.9 Realitzar estudis de mercat.

Fins al 2011 s’han portat a terme estudis d’àmbit socioeconòmic, els quals es troben penjats a la web de la l’Ajuntament. En el 2012, ha
desaparegut l’Equip de l’Observatori que elaborava aquests estudis ja que no hi ha mitjans econòmics (desaparició de la subvenció del
80% procedent del Govern Balear).
8.11 Incentivar l’obertura de comerços en l’època d’hivern.

S’han suprimit les tarifes corresponents a les terrasses (ocupació de la via pública) durant la temporada baixa, de manera que els
comerços només han d’abonar els mesos de maig a setembre (en vigor des del 2010). A més a més, es facilita el seu pagament en 2
vegades: 20 de juliol i 20 d’agost.
8.14 Mercat d’antiguitats i artesania.

S’ha posat en marxa l’experiència de convertir els voltants del Mercat Vell en una plaça d’artistes. Els dissabtes i els diumenges
l’associació Juvert de productes locals d’Eivissa hi realitza activitats.
Es recuperarà a l’estiu del 2013 el Pati d’Armes, per tal de mostrar els treballs d’artesania tradicional els dijous a la tarda de la mà de
l’associació Es Retorn.
9.6 Millora dels centres educatius.

25

La Regidoria d’Educació, en col·laboració amb la Regidoria d’Obres i Manteniment, s’encarrega del manteniment dels centres educatius, de
manera que s’han realitzat actuacions puntuals segons les necessitats. Així doncs, durant l’estiu del 2010 es van executar les següents obres de
manteniment i millora:
 CEIP Sa Graduada: es varen executar unes jardineres d’obra al pati dels més petits, es varen substituir unes portes en mal estat, i es varen
executar uns tendals per tenir zones d’ombra.
 CEIP Can Cantó: es varen enrajolar les zones de les parets de 7 aules que normalment es troben més brutes, donat que reben major impacte
de peus i mans.
 CEIP Sa Bodega: es varen executar treballs per a eliminar els bassals d’aigua dels patis.
 CEIP Blanca Dona: es va substituir una coberta existent de plaques de fibrociment per una coberta de xapa d’acer, es va col·locar una tanca
de fusta al pati dels més petits, es va millorar la pavimentació del pati i es va executar una xarxa de recollida de pluvials.
 CEIP Portal Nou: es va remodelar una aula per poder ser utilitzada com a aula multisensorial, es varen canviar les persianes de la façana de
la planta baixa que donen al camp de futbol, es varen enrajolar les zones de les parets de 7 aules que normalment es troben més brutes, donat
que reben major impacte de peus i mans, es va millorar la zona del pati destinada a àrea de jocs, eliminant un desnivell existent, millorant la
seva pavimentació, i col·locant una tanca de protecció.
 CEIP Poeta Villangómez: es va canviar la porta exterior, es va executar una àrea de jocs infantils, es varen substituir els tancaments de fusta
de les jardineres existents, i es va instal·lar un sistema de cablejat estructurat capaç de donar servei a tot tipus de senyals, veu, dades,
imatges, control, etc., i dels elements actius per a la xarxa informàtica de l'edifici.
 CEIP Cas Serres: es van executar treballs de reparació de la zona de l’hort, es va renovar el tancament de fusta que delimita la zona del pati
destinat als nens d’infantil, es varen substituir les persianes de les finestres de la sala de professors, i es va millorar la pavimentació de
l’accés principal de l’escola.
 CEIP Can Misses: es varen substituir les fusteries de les portes que es trobaven en mal estat dels banys, a l’aula d’audiovisuals es varen
renovar la fusteria metàl·lica exterior de la zona nord de l’escola i en el laboratori es va eliminar la fusteria dels armaris baixos.

9.7 Potenciar l’ús del programari lliure.

Des del 2010 s’ha fet l’esforç d’instal·lar a tots els ordinadors de l’Ajuntament software lliure, a excepció del sistema operatiu
(Windows). Així es com es treballa a nivell intern, però per a treballar amb altres administracions que no utilitzen software lliure (com el
Govern Balear o el Govern Central), s’ha hagut d’instal·lar l’Office en alguns dels ordinadors perquè els documents són incompatibles. Així
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mateix, hi ha algun software molt específic (com l’Autocad per als arquitectes) per al qual no existeix una versió lliure.
9.12 Promoció d’espais culturals: museus, Dalt Vila.
9.15 Potenciar la realització d’activitats a Dalt Vila.
Hem realitzat les següents actuacions:
 Inauguració del MACE (Museu d’Art Contemporani d’Eivissa).
 Visites guiades als centres d’interpretació (Madina Yabisah).
 Pla director de muralles (museïtzació de Dalt Vila, centres d’interpretació).
 Baluard de Sant Pere com a centre d’interpretació i per a activitats puntuals.
 Futura aula didàctica al carrer de la Creu.
 Visites teatralitzades i guiades a Dalt Vila.
 Posta en marxa de l’espai de cultura “Es Polvorí”.
 S’està elaborant un projecte d’accessibilitat als espais culturals a través de la col·laboració de la policia local per als dies en què hi
ha visites de grups.
 Realització de fires o activitats culturals (fira medieval, fira de Nadal, concerts, artesania, teatre, etc.).
 Adequació del Baluard de Santa Tecla.
 Cinema a la fresca a l’estiu.
 Concurs d’escultura en viu.
 Utilització de la sala capitular de l’Ajuntament com a sala d’exposicions i del claustre com a espai per la realització d’activitats
culturals de diversos tipus (concerts, teatre, exposicions, etc.).
 Inauguració de l’Espai de Creació Jove al carrer Castella.
9.13 Programa de recuperació de cultura i tradicions eivissenques.

En aquest sentit també s’han fet algunes actuacions:
 Es continuen fent ballades, que es realitzen des de fa molts anys, a diferents espais de Dalt Vila.
 Es dóna suport econòmic i es cedeixen locals a algunes de les associacions d’aquest àmbit.
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 Es realitza la fira d’artesania a Vara de Rey, on aquestes entitats tenen un espai en el qual elaboren productes locals. També tenen
un espai a la fira medieval.
 Hi ha degustació de salsa a la fira de productes nadalencs.
 Dins del grup de ciutats Patrimoni de la Humanitat té lloc l’intercanvi d’activitats culturals i també de productes locals. S’ha fet en
els darrers anys i ara està en procés de “reconceptualització”.
 El Mercat Vell actua com a punt de vénda de producte local i d’artesania. Actualment hi ha un projecte de remodelació d’aquest
espai i s’estan cercant vies de finançament.
 S’està preparant un projecte de creació d’un centre d’artesania tradicional davant l’església de l’Hospitalet.
9.14 Ampliació de les ofertes de les biblioteques.

Algunes de les millores que s’han portat a terme a la biblioteca de Can Ventosa són:
 Instal·lació d’una nova connexió wifi.
 Ampliació de l’horari durant els mesos d’agost i setembre (època d’exàmens).
 Ampliació de l’espai amb una nova sala (sala Villangómez) i incorporació de tot el seu llegat bibliogràfic.
9.16 Dinamitzar l’espai públic.

 Sa Graduada vella funciona com un espai on es realitzen activitats per a joves (programes Sa Brúixola i Underground). També és
utilitzat com a espai d’entrenament per a l’equip de bàsquet Sa Graduada.
 Al Parc Reina Sofia també s’hi realitzen activitats de caire cultural.
 La Plaça Albert Antoni i Nieto s’hi realitzen diferents activitats de caràcter lúdic i esportiu.
 Al passeig marítim hi ha adequada una zona per jugar a la petanca, una zona amb aparells per fer exercici físic i hi ha senyalitzat el
carril bici per anar en bicicleta o en patins.
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9.18 Organització d’un cine club durant tot l’any.

 L’Ajuntament col·labora amb el cicle “Anem al cine” que té lloc als Multicines d’Eivissa.
 Cinema a la fresca a l’estiu al Baluard de Sant Pere i cinema infantil de Nadal a Can Ventosa.

10.1 Campanya de sensibilització dirigida a la ciutadania.

 Del 8 al 12 de febrer de 2010 vam gaudir de l’exposició itinerant CO2 i Canvi Climàtic, a la Sala des Polvorí. Varem rebre la visita
dels instituts Sa Blanca Dona, Sta. Maria i Isidor Macabich.
 S’ha realitzat també un curs al Casal de Dones de consells per a lluitar contra el Canvi climàtic anomenat “El clima canvia…què puc
fer jo?”
 Hem realitzat una campanya informativa sobre el canvi de dia de recollida de trastos vells repartint un iman amb el telèfon de
recollida a la població. (900.200.218).
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