


  

 

 VOLEM ATURAR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC A SANTA EULÀRIA i per això elaborarem un Pla 
General d’Ordenació Urbana, per tal de donar prioritat a l’habitatge de protecció oficial i 
d’infraestructures i serveis essencials públics, així com a la renovació i rehabilitació d’immobles, 
barris i nuclis urbans. 

 VOLEM RECUPERAR EL POBLES PER ALS VEÏNS i per això implantarem un Decret de Moratòria i 
Reordenació en l’adjudicació de noves terrasses i ocupacions de la via pública, amb centres 
urbans peatonalitzats i accessibles amb seguretat per als vianants, com es el cas de Jesús en la 
seva principal avinguda, Cap Martinet, o Puig d’en Valls amb una mobilitat caòtica a la zona de 
l’església. 

 VOLEM UNS POBLES I BARRIS ACCESIBLES PER A TOTHOM, així que proposarem l’adequació de 
tots els carrers més amplis del poble amb línies guia per a persones amb baixa visió i continuarem 
treballant per garantir l’accessibilitat universal a persones amb diversitat funcional, llevant 
barreres arquitectòniques tant a espais públics com a comerços. 

 VOLEM APROPAR L’ADMINISTRACIÓ A LA GENT I QUE SE SENTI SEGURA, així que Puig d’en Valls 
tindrà una delegació de la policia local i una delegació municipal de benestar social pròpies i 
dotarem Jesús de més agents de policia municipal a la seva delegació. 

 VOLEM OPTIMITZAR ELS RECURSOS QUE TENIM EN MATÈRIA EDUCATIVA, així que proposarem a 

la Conselleria d’Educació del Govern Balear que el futur CEIP Es Faralló sigui construït amb doble 

línia, per tal d’optimitzar les necessitats educatives dels infants del nostre municipi, posant 

mitjans a on veritablement es necessiten i deixar de posar en risc els projectes educatius 

establerts a la resta de centres i que ens costen tants de diners en transport escolar. 

 VOLEM QUE LA FEINA FETA NO ES QUEDI A MITGES, així que donarem prioritat absoluta a que 
zones totalment abandonades pel PP, com Es Canar i S’Argamassa,  rebin el manteniment dels 
seus carrers i el pla d’embelliment que mereixen, amb peatonalització inclosa del passeig marítim 
d’Es Canar, aprovat a ple i no desenvolupat pel PP i dessembussarem el problema greu de 
burocràcia administrativa que pateix la peatonalització de Sant Carles. 

 VOLEM DONAR SERVEI A LES PERSONES MÉS NECESSITADES i per això volem construir un Centre 
d’Acollida Municipal per a persones sense sostre, que passin una mala ratxa, que no puguin 
accedir temporalment a un lloguer o que hagin sofert un desnonament.  

 VOLEM PREMIAR ELS PROPIETARIS RESPONSABLES I SOLIDARIS, bonificant l’IBI per qui vulgui 
llogar la seva propietat tot l’any a un preu regulat per l’Ajuntament. 

 VOLEM SER UN MUNICIPI AMB EXCEL·LÈNCIA EN DESPESA SOCIAL, així que augmentarem les 
ràtios de despesa i de personal professional en Serveis Socials Essencials del nostre municipi fins 
cobrir, o fins i tot augmentar, la mitjana de l’Estat i prioritzarem tots els tràmits i gestions 
administratives per tal que mai quedi cap servei per cobrir. 

 VOLEM AJUDAR ELS NOSTRES INFANTS, com Ciutat Amiga de la Infància, subvencionant el 100% 
dels llibres de text per a les rendes més baixes.  

 IMPULSAREM NOVES FORMES D’ACCÉS A L’HABITATGE, treballant per donar espai constructiu a 
les cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús. 

 VOLEM RECUPERAR ELS ESPAIS DE LA NOSTRA CULTURA I LLENGUA PRÒPIES D’EIVISSA, 
bonificant l’IBI als comerços i restaurants que retolin i facin les cartes en català. 

 VOLEM UN POBLE QUE POSI EL COR I L’ÀNIMA AMB ELS COMERÇOS DE TOTA LA VIDA, així que 
reconeixerem com Comerç Tradicional a les botigues i negocis amb més de 50 anys d'història, 



  

 

creant una línia de subvencions perquè sobrevisquin aquells negocis en perill econòmic. 
Potenciarem el mercat com a plataforma per la comercialització dels nostres productors, 
fomentant el consum de productes autòctons. 

 VOLEM FACILITAR L’ACCÉS A LA CULTURA ALS NOSTRES POBLE I BARRIS, trobant un espai més 
gran i adequat per la biblioteca pública de Santa Eulària i estudiarem la forma d’apropar les 
biblioteques públiques al poble on són, traient-les dels espais escolars actuals. A Jesús, per 
exemple, aprofitarem l’espai al centre cultural per portar-hi la biblioteca municipal del poble. 
Posarem en marxa el projecte de minibiblioteques públiques que el PP ha deixat abandonat 
aquesta legislatura. 

 VOLEM UNES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES SENSE LITERATURA MASCLISTA. 
 

 VOLEM UN MUNICIPI PIONER EN ENERGIES NETES i, amb l’objectiu de l’estalvi energètic, 
establirem l’obligatorietat d’incloure instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques a totes les 
noves promocions públiques i/o privades i renovacions o rehabilitacions d’immobles. 

 POTENCIAREM L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES instal·lant panells fotovoltaics a tots els sostres 
dels edificis públics fins convertir l’Ajuntament en autosuficient energèticament. Iniciarem estudis 
per tal de convertir residus (biomassa, llots de depuradora, fems, etc.) en energia. 

 IMPLANTAREM UN SISTEMA DE RECICLATGE basat en tres eixos: Recollida selectiva porta a porta 
als diferents barris, pobles i nucli urbà, instal·lació de sistemes de gratificació per a la recuperació 
d’envasos i bonificacions i premis per als comerços que més reciclen. 

 INSTAL·LAREM ZONES D’OMBRA AMB PLAQUES SOLARS als parcs infantils del municipi. 

 PORTAREM A TERME TALLERS I CURSOS DE FORMACIÓ EN SOSTENIBILITAT, tant a comerciants i 
professionals com a totes les etapes educatives als diferents centres de primària i secundària del 
municipi. 

 IMPULSAREM EL CANVI DEL PARC MÒBIL MUNICIPAL, substituint l’existent per vehicles amb 0 
emissions. 

 DESENVOLUPAREM UNA ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ SOSTENIBLE AL NUCLI URBÀ DE SANTA 
EULÀRIA, limitant l’accés de vehicles contaminants, atenent a les característiques ambientals del 
vehicles i amb la creació de carrils bici. També impulsarem la posada en marxa d’un minibús 
circular al poble, gratuït per aquells que deixin el vehicle en els aparcaments exteriors existents i 
amb la creació de bons pàrquings dissuasoris. 

 INSTAL·LAREM PANELLS D’INFORMACIÓ DELS NIVELLS DE CONTAMINACIÓ AMBIENTAL del 
municipi i al·lèrgens. 

 Implantarem models de gestió sostenible de les platges, tant en la neteja com en l’adjudicació de 
les concessions. 

 

 VOLEM UN MUNICIPI PLENAMENT TRANSPARENT I PARTICIPATIU, ALLUNYAT DE LES XARXES 
CLIENTELARS ESTABLERTES PEL PARTIT POPULAR i per això desenvoluparem una reforma total de 
la pàgina web de l’Ajuntament en la qual: 

 Es publicaran les convocatòries i ordre del dia de tots el plens i comissions que es retransmetin en 
directe i es vincularan amb un arxiu de videoacta perquè siguin totalment accessibles per als 
ciutadans, en aplicació de l’actual Ordenança de Transparència.  

 Es publicaran, anunciats prèviament a les xarxes socials, tots els acords de ple, així com les 
convocatòries d’ajuts, subvencions, licitacions i períodes d’exposició pública dels projectes. 

 El pressupost municipal serà plenament obert i accessible, amb detall de pagaments, factures, 
classificació per blocs d’inversió i desglossament per nuclis de població i descarregable per ser 
consultat amb tota facilitat. 

 Es destinarà un percentatge del 25% del total de les inversions del pressupost anual municipal per 
tal que es decideixi el seu destí mitjançant un procés participatiu entre tota la ciutadania major 
de 16 anys que vulgui voluntàriament participar, amb un sistema de fases (presentació, revisió, 
recolzament, avaluació, exposició pública i votació final) amb plenes garanties.. 



  

 

 Es posarà en marxa definitivament el reglament de participació ciutadana abandonat pel Partit 
Popular, creant i desenvolupant tot el seu articulat, per tal de garantir la participació de tots els 
veïns i sectors del municipi en la discussió dels problemes que ens afecten. 

 Donarem suport i recursos als joves perquè gestionin els seus espais i estableixin les seues 
necessitats prioritàries. 

 

 PRIORITZAREM SEMPRE LA GESTIÓ PÚBLICA I DIRECTA DE TOTS ELS SERVEIS MUNICIPALS, 
recuperant la gestió del tanatori-crematori, del pàrquing públic i del subministrament d’aigua 
potable, entre d’altres. 

 LA DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA COM A EIX DINAMITZADOR DE LA SOCIETAT ha de ser una 
prioritat, potenciant, ajudant i impulsant, des de l’Ajuntament, totes aquelles activitats 
econòmiques, innovadores o tradicionals, que suposin deslligar-se del monocultiu turístic, per la 
qual cosa destinarem els diners de promoció turística a totes aquestes iniciatives que ens 
enriquiran i ens enfortiran econòmicament i ens permetran preservar el paisatge tradicional com 
element patrimonial i generador de riquesa. 

 

 

 SOM UNA CIUTAT PER L’INFACIA i per fer efectiu els drets dels infants, cal adoptar mesures per 
promoure la redistribució dels recursos destinats a infància, sobretot els relacionats amb 
l’augment de les inversions en educació i serveis públics. Cal reforçar els sistemes de prestacions 
familiars i per fill a càrrec en famílies en situació de pobresa, famílies monoparentals, nombroses, 
desocupats o per situacions sobrevingudes .  

 VOLEM POSAR EN MARXA  d’un pla municipal de lluita  contra la violència cap els infants i 
l’assetjament escolar en tots els nivells: 

 Reforçant el compromís de Santa Eulària com a Ciutat Amiga de la Infància. 

 Establint un marc d’acord institucional i instar a les administracions competents amb el 
rigorós compliment amb la legislació vigent i amb la protecció de la infància.  

 Posant en marxa programes comunitaris de promoció de la igualtat de gènere i la 
coresponsabilitat de les famílies i promoure el treball en xarxa orientats a prevenir i 
combatre la violència com un problema de tota la comunitat. 

 Aplicació de mesures concretes contra la homofòbia i la promoció de la diversitat sexual 
(col·lectiu molt sensible de patir situacions de violència). 

 Implantant el mètode KIVA als centres escolars. 

 VOLEM ENFORTIR LES MESURES encaminades a prevenir i combatre la incidència del abús a 
substàncies additives, incloent la restricció d’autoritzacions per a l’obertura de sales de joc. 
Posarem en marxa un pla municipal per a garantir la salut i el benestar dels infants en especial 
atenció als infants amb discapacitat, amb problemes de salut mental, col·lectius de risc i creació 
d’una comissió de infància amb tots els agents socials implicats. 

 APROVAREM EL PLA SANTA EULÀRIA SEGURA (2019-2023) amb la implantació d'un model de 
seguretat integral amb potenciació d’unitat de menors i atenció a les víctimes. Creació d’un 
observatori de la seguretat municipal on es faran les tasques d’anàlisi de detecció de necessitats a 
cada nucli urbà del municipi i oferir el servei policial que pertoqui a aquestes demandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


