
MANIFEST EIVISSA VERDA 
 
La ciutadania cada vegada és més conscient de la importància de tenir cura del 
medi ambient, de la necessitat de donar passes cap a un estil de vida més 
sostenible i de l’obligació de treballar per la preservació del nostre territori. La 
supervivència i el manteniment del fràgil ecosistema illenc, la preservació dels 
valors reconeguts a la declaració de Patrimoni Mundial de la UNESCO, i la 
conscienciació de les generacions futures és una tasca de tothom, que ha de 
venir impulsada especialment per les institucions. 
 
Però la consciència ‘verda’ a la ciutat també passa per les petites accions. Pel 
civisme, per la gestió correcta dels residus, per l’estalvi energètic, per la 
implicació de totes les persones residents i visitants, de la necessitat de cuidar 
l’espai compartit. Per tot això, l’Ajuntament d’Eivissa, com a administració més 
propera a la ciutadania, es proposa durant els pròxims quatre anys assolir unes  
fites que, a la vegada que ens ajudin a conservar el nostre entorn, promoguin 
un ús raonable dels recursos públics i millorin la qualitat de vida dels eivissencs 
i les eivissenques. Així, els compromisos de l’Ajuntament d’Eivissa en matèria 
ambiental per a l’actual legislatura són els següents: 
 
TERRITORI 

- La gestió correcta del territori és fonamental en una ciutat petita i amb 
gran densitat de població com és la nostra. El primer objectiu és aprovar 
el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per garantir un futur 
ordenat. La redacció i aprovació dels plans especials des Puig des 
Molins i ses Feixes, i el nou Pla Especial de Protecció i Reforma Interior 
(PEPRI) del nucli històric han de ser les següents passes i al nostre 
horitzó de feina ha d’estar també la inclusió de ses Feixes a la declaració 
de Patrimoni Mundial de la UNESCO. 

- Tal i com preveu el futur PGOU, el Prat de ses Monges i es Puig des 
Molins han de ser els grans pulmons verds del municipi, sense renunciar 
a un increment de les zones verdes i els parcs urbans. Hem de lluitar per 
una ciutat més habitable, menys ‘dura’, amb més espais d’esbarjo i de 
convivència. 

- En el cas concret de ses Feixes, l’objectiu a mitjan termini passa per la 
habilitació d’un centre d’interpretació que sigui el punt de partida de la 
seua recuperació i que contribueixi a incrementar la conscienciació 
ciutadana sobre la importància d’aquest espai i la valoració dels seus 
elements naturals i etnològics. 

 
COSTES 

- La principal amenaça de les nostres costes és, ara mateix, el perill 
associat a les prospeccions petrolieres que es volen fer a la 
Mediterrània. L’Ajuntament d’Eivissa no pot impedir-les per si mateix 
però s’ha de comprometre en la lluita en contra de la seva realització i en 
l’elaboració d’un marc normatiu que impedeixi que es puguin donar en 
un futur. 

- La declaració de Patrimoni Mundial d’UNESCO contempla l’alt valor 
mediambiental de les praderies de posidònia. Aquest reconeixement ha 
d’anar acompanyat d’una protecció integral i efectiva per part del Govern 



de les Illes Balears que ajudi a la seua preservació i que serveixi per 
posar en marxa un sistema de limitació i control de fondejos que volem 
que sigui una realitat en aquesta legislatura. 

- Hem de treballar per seguir posant en valor les platges del nostre 
municipi i promoure una millor gestió, basada en criteris mediambientals 
fonamentalment. Volem incrementar els serveis i equipaments dels 
usuaris, abalisar les zones de bany i realitzar activitats de dinamització 
que els donin vida durant tot l’any. Millorar la seua accessibilitat per a 
que siguin espais per a tothom també a de ser una prioritat per a aquest 
Ajuntament. 

- En el cas concret de la platja de Talamanca, avaluada per la ISO 14001 
per garantir la qualitat de la seua gestió, és especialment preocupant la 
problemàtica de l’emissari que aboca les aigües de la depuradora a la 
mar. L’Ajuntament demanarà la declaració d’emergència de les obres de 
substitució d’aquest emissari, reclamarà màxima diligència al Govern de 
les Illes Balears i ajudarà en tot el que estigui al seu abast perquè les 
obres es facin en el termini de temps més curt possible, sempre buscant 
la solució que sigui menys agressiva per al nostre medi ambient. 

- Un altre punt feble de la nostra costa són els penya-segats. 
Especialment a Illa Plana tenim una problemàtica que genera 
inseguretat i que s’ha d’atacar d’alguna manera quan abans. 
L’Ajuntament instarà a Costes o la Conselleria de Medi Ambient a buscar 
solucions a aquesta problemàtica. 

 
RESIDUS 

- Fomentar la corresponsabilitat de la ciutadania en el manteniment i la 
neteja de la ciutat és important per a la convivència i el benestar de tots. 
Ens comprometem a tramitar la contracta del Pla de Neteja com a gran 
prioritat del primer any de legislatura. Per supervisar la seva eficàcia 
avaluarem periòdicament les seves accions i metes ambientals. 

- Volem conscienciar la ciutadania dels avantatges econòmics i 
mediambientals d’una gestió de residus raonable a través de campanyes 
que fomentin la recollida selectiva, la cultura del reciclatge i l’eradicació 
de les bosses de plàstic d’un sol ús. L’Ajuntament d’Eivissa donarà 
exemple implantant la recollida selectiva a les seues dependències 
donat que ara el nivell de separació està molt per baix del que seria 
desitjable. 

- L’Ajuntament d’Eivissa també ha de promoure el reciclatge de materials 
en muntatges, decoracions i esdeveniments municipals, tant per reduir la 
despesa en compra de nous materials com per fer una gestió més 
sostenible dels diferents esdeveniments que organitza. 

 
ENERGIA 
- Dissenyarem i implantarem accions que prioritzin canvis d’hàbits per 

eliminar malbarataments en el consum d’aigua o electricitat, promourem 
l’energia solar i les energies renovables. 

- Una vegada més, l’Ajuntament d’Eivissa ha de començar donant 
exemple i, per això, es realitzarà un pla d’eficiència energètica per a les 
instal·lacions municipals que contempli, entre d’altres mesures, la 
substitució de les calderes de gasoil o la substitució de vehicles amb 



altes emissions per d’altres menys contaminants. També es preveuen 
actuacions per regular amb criteris de sostenibilitat l’enllumenat interior 
de les dependències municipals, la seua climatització o la substitució 
d’aixetes per evitar el consum innecessari d’aigua. 

- En la mesura del que sigui possible, es fomentarà a través de les 
licitacions la feina de les empreses que incorporin mesures d’eficiència 
energètica.  

- És important que es prengui consciència per part de tothom de la 
contaminació que generen els nostres actes. Per això, es començarà a 
calcular la petjada de carboni que es genera en els esdeveniments 
organitzats per les institucions públiques. 

- L’enllumenat públic de la ciutat ja està configurat per realitzar una 
despesa mínima i baix paràmetres de sostenibilitat. En tota actuació 
nova que s’hagi de programar es prioritzaran les lluminàries tipus LED 
amb reguladors horaris que controlin la intensitat de la llum en funció de 
l’hora i els criteris de baix consum. 

 
AIGUA 
- L’aigua és uns dels nostres béns més apreciats i com a tal l’hem de 

tractar. Abans d’acabar l’any 2015 s’estudiarà i decidirà si es pot 
municipalitzar la xarxa d’aigua o si bé és més convenient contractar amb 
una empresa externa. En tot cas, l’Ajuntament d’Eivissa explorarà 
fórmules per aconseguir la millor i més eficient gestió d’aquest recurs. 

- La nova depuradora és una infraestructura imprescindible i urgent que 
hem d’aconseguir que es comenci a construir al més aviat possible, així 
com l’emissari de Talamanca i la xarxa de clavegueram del barri de ses 
Figueretes.  

- En el cas concret de Talamanca, realitzarem un seguiment constant de 
la qualitat de l’aigua i impulsarem mesures d’emergència per intentar 
evitar les constants ruptures de l’emissari i les seves repercussions a la 
platja. 

- A més, instarem el Consell perquè impulsi la interconnexió de les 
dessaladores per proveir aigua de qualitat als nostres veïns i no viure en 
situacions de precarietat com las del darrer estiu. 

 
 
MOBILITAT 
- La nostra és una ciutat petita que proporcionalment té un alt grau de 

trànsit rodat. Per això volem implementar accions de mobilitat sostenible 
com el foment del transport públic o l’ús de la bicicleta. 

- Les persones han de ser les protagonistes a la nostra trama urbana i, 
per tant, la peatonalització de carrers, especialment al centre de la ciutat, 
ha de ser una de les nostres prioritats. Començarem per s’Alamera i la 
plaça del Parc i estudiarem la viabilitat de seguir afegint carrers sense 
trànsit.  

- Revisarem, actualitzarem i aplicarem el Pla de Mobilitat, que promou 
canvis de sentit a les avingudes per aconseguir entrades i sortides de la 
ciutat més fluïdes. 

- El port ha de ser un espai turístic i residencial on els cotxes han de tenir 
el menor protagonisme possible. Acordarem amb l’Autoritat Portuària els 



usos dels espais i buscarem fórmules per incrementar les places 
d’aparcament sense que estiguin a primera línia de la mar al costat del 
nucli històric. 

- Per augmentar la consciencia sobre la contaminació que suposen els 
cotxes, facilitarem l’accés a les dades del sistema de mesura i diagnòstic 
de la qualitat de l’aire. 

 
REMORS 
- Respectar el descans del veïnat és bàsic per fomentar la convivència. 

Difondrem i farem complir les ordenances municipals sobre 
contaminació acústica i els horaris dels establiments. 

- Farem els mapes de remors pendents des de fa anys i necessaris per 
establir els nivells màxims segons cada zona de la ciutat i les seues 
característiques. 

 
ZONES VERDES 
- Volem aconseguir que una ciutat tan urbanitzada com Eivissa aprofiti 

millor les possibilitats de crear jardins i espais verds. Per a això, 
afavorirem la formació en matèria de jardins verticals, horts urbans o de 
balcó i promourem actuacions per implicar els particulars i les empreses 
en la millora de la jardineria municipal i l’increment de les zones verdes. 

- Afavorirem un millor manteniment i control dels grans parcs del municipi: 
tant el parc Marià Villangómez com el parc de la Pau mereixen més 
atenció i poden ser escenari de més activitats municipals per convidar la 
ciutadania a trobar-se en espais públics. 

- Sempre que sigui possible, prioritzarem mobiliari d’esbarjo als jardins, 
parcs i instal·lacions municipals que combini reciclatge, ergonomia i 
innovació, respectant les característiques particulars de cada zona o 
barri. 

 
ANIMALS 
- Crearem espais ben dotats per als cans, amb normes d’ús i 

responsabilitat per als seus propietaris. En concret, és un objectiu de 
legislatura fer un gran parc caní al barri de ca n’Escandell, aprofitant els 
terrenys de propietat municipal existent. 

- Treballarem per compatibilitzar la tinença d’animals amb la higiene, la 
salut pública, la seguretat de les persones i béns municipals i la 
protecció més gran i millor tracte als animals. 

- Les instal·lacions de sa Coma necessiten ampliar-se per acollir més 
animals però, a la vegada, hem d’augmentar la conscienciació ciutadana 
per evitar abandonaments i augmentar les adopcions. 

 
ALTRES MESURES 
- Buscarem bones pràctiques a altres municipis per poder implantar, de 

forma progressiva, instruments de fiscalitat verda. 
- Reprendrem l’Agenda Local 21 com a eina per afavorir la participació 

ciutadana en matèria mediambiental i preparar actuacions i programes 
de feina conjunts amb associacions i persones que vulguin implicar-se 
en la millora del medi ambient. 



- Signarem convenis de col·laboració amb associacions per dur l’educació 
ambiental a les escoles i ajudar els centres en matèria de reciclatge, 
recollida selectiva, estalvi energètic, etc. 

 
 


