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Fa quatre anys que vàrem entrar a l’Ajuntament amb un objectiu clar: posar les persones al centre de les nostres 
accions. Des de llavors hem aconseguit que s’acceptin moltes de les nostres iniciatives, com el tanatori públic, les 
ajudes al lloguer, la peatonalització dels carrers o la bonificació per instal·lacions d’energies renovables. Per això 
Ara Eivissa presentam una llista de persones centrades en el treball en equip, la transparència i la participació. I 
aquestes propostes, part del ferm compromís municipalista, d’esquerres, feminista i ecologista que tenim amb 
la gent del nostre poble:

  ATURAR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC A SANTA EULÀRIA. Decret de Moratòria de la construcció i màxima 
prioritat a l’habitatge de protecció oficial i la renovació i rehabilitació d’immobles, barris i parròquies.

  RECUPERAR ELS POBLES PER ALS VEÏNS. Centres urbans peatonalitzats i accessibles amb seguretat per als 
vianants a Jesús, Puig d’en Valls...

  OPTIMITZAR ELS RECURSOS EN MATÈRIA EDUCATIVA. Per exemple, exigirem que el futur CEIP Es Faralló 
sigui construït amb doble línia. 

  SERVEI A LES PERSONES MÉS NECESSITADES. Construirem un Centre d’Acollida Municipal per a persones 
que no puguin accedir temporalment a un lloguer o que hagin sofert un desnonament. 

  EXCEL·LÈNCIA EN DESPESA SOCIAL. Augmentarem les ràtios de despesa i de personal professional en 
Serveis Socials Essencials del nostre municipi.

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

  EL COR I L’ÀNIMA AMB ELS COMERÇOS DE TOTA LA VIDA. Declararem Béns d’Interès Cultural les botigues i 
negocis amb més de 50 anys d'història. Potenciarem el mercat com a plataforma per la comercialització 
fomentant el consum de productes autòctons.

  UN MUNICIPI PIONER EN ENERGIES NETES. Establirem l’obligatorietat d’incloure instal·lacions de plaques 
solars fotovoltaiques a totes les noves construccions públiques i/o privades i rehabilitacions.

  POTENCIAREM L’ÚS D’ENERGIES RENOVABLES. Instal·larem panells fotovoltaics a tots els edificis públics 
fins fer l’Ajuntament autosuficient energèticament. 

  UN MUNICIPI PLENAMENT TRANSPARENT I PARTICIPATIU, ALLUNYAT DE LES XARXES CLIENTELARS 
ESTABLERTES PEL PARTIT POPULAR.  

  GESTIÓ PÚBLICA I DIRECTA DE TOTS ELS SERVEIS MUNICIPALS.  
  DIVERSIFICACIÓ ECONÒMICA COM A EIX DINAMITZADOR DE LA SOCIETAT.

I moltes més! Donarem prioritat absoluta a que Es Canar i S’Argamassa, zones totalment abandonades pel PP, 
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 desembussarem el problema greu de 
burocràcia administrativa que pateix la peatonalització de Sant Carles. A Jesús, aprofitarem l’espai al centre 
cultural per portar-hi la biblioteca municipal del poble. Implantarem un sistema de reciclatge basat en la  recolli-
da selectiva porta a porta, la instal•lació de sistemes de gratificació per a la recuperació d’envasos i bonificacions 
per als comerços que més reciclin. Aprovarem el Pla Santa Eulària Segura (2019-2023), un model de policia 
integral, potenciant l’atenció als ciutadans de nuclis urbans exteriors i prevenció als comerços... 
Pots consultar el programa complet a ARAEIVISSA.COM

Som gent amb ideals, que estimam aquesta terra i no la volem veure destruïda i, si ens confieu el vostre vot, 
dedicarem tots els nostres esforços a fer de Santa Eulària un lloc per viure i conviure.
 
A Santa Eulària, és l’hora d’Ara Eivissa!

«Treball en equip 
i transparència. 
El nostre compromís 
municipalista
amb Santa Eulària»

Jose Sanchez Rubiño. Professional del sector aeroportuari especialitzat en seguretat. (1)  / Isabel Aguilar Tabernero. 
Professional del sector aeroportuari especialitzada en atenció al passatger. (2)  / German Calle García. Profesional del 
sector nàutic. (3) / Esteban Morelle Hungria. Investigador en Dret ambiental (4) / Ferran Martí Aguilella. Sociòleg i 
administratiu municipal. (5)
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