
ACORDS PER LA CIUTAT D’EIVISSA

Rafael Ruiz i Aitor Morrás, com a caps de llista i representants de les formacions
polítiques PSOE Eivissa  i Unidas Podemos en les eleccions municipals del 26 
de maig, es comprometen en aquest document a participar d’una acció de govern 
conjunta a la ciutat d’Eivissa mitjançant un acord de coalició postelectoral que es 
regirà pels acords programàtics i de funcionament als que ambdues formacions 
han arribat durant els darrers dies i que s’incorporaran com a annexe en aquest 
document.

Aquests acords programàtics inclouen, entre d’altres qüestions, línies de feina de 
les que es poden destacar les següents:

1. Convertir l’Ajuntament d’Eivissa en un agent actiu en la lluita contra el canvi 
climàtic i la descarbonització de l’economia, impulsant polítiques que comprometin
l’actuació municipal tant a curt com a mitjà i llarg termini i que serveixin d’exemple 
per a la ciutadania i altres sectors productius de la ciutat.

2. Reforçar les polítiques orientades a aquells que més necessiten del suport de 
les institucions, tant pel que fa a l’àrea de benestar social com a l’àrea d’habitatge,
impulsant la construcció d’una xarxa d’infraestructures que permetin donar 
resposta a les necessitats més urgents de la nostra població i obrint una oficina 
d’habitatge que recapti informació i faciliti tramitacions i serveis directes a les 
persones.

3. Garantir la sostenibilitat ambiental i social dels serveis públics municipals, 
incloent-hi sistemes estrictes de control financer, millores tecnològiques i apostant 
per una qualitat de servei que la ciutadania pugui reconèixer.

4. Treballar per les persones de més edat de la ciutat, a través d’un departament 
específic que impulsi la millora de la qualitat de vida d’aquests ciutadans i 
aquestes ciutadanes, mereixedores d’un descans actiu i que les faci partícips de 
la vida municipal.

5. Lluitar per a que infants i joves es sentin ciutadania plena, amb mesures actives
de participació i espais al seu abast que donin resposta real a les seves 
necessitats educatives i d’esbarjo.

6. La cultura, l’esport, la nostra llengua i el nostre patrimoni seran altres eixos 
claus de l’acció de govern, per la qual cosa es treballarà per dotar a la ciutat 
d’espais culturals i esportius a l’alçada de les seves necessitats, amb actuacions 
específiques com la Casa de la Música i un nou pavelló poliesportiu.



7. El model turístic que s’impulsarà des de l’Ajuntament d’Eivissa és el vinculat a 
la nostra història i patrimoni històric, l’esport, el benestar i la cultura, el que busca 
estendre la temporada més enllà de l’estiu, millorant d’aquesta manera les 
expectatives laborals de la població activa. Així mateix s’intensificarà la lluita 
contra el lloguer turístic irregular, una de les causes de l’alça dels preus 
d’habitatge que dificulta greument l’accés a un habitatge a preu digne.

8. Es treballarà activament per la descentralització de les activitats culturals, 
esportives, juvenils, etc. apropant-les als diferents barris i de la mà de les 
associacions veïnals.
Tots els barris han de ser iguals i totes les persones han de tenir les mateixes 
oportunitats per gaudir de les iniciatives municipals. 
9. S’impulsarà una millor mobilitat a la ciutat, amb una aposta decidida pel 
transport públic i la transformació de carrers amb més espai per als vianants i 
menys pels vehicles.

10. Es promourà la millora de les zones declarades Patrimoni Mundial per la 
Unesco i del seu àmbit d’influència, finalitzant projectes com el de recuperació de 
les murades, millorant les infraestructures bàsiques del nucli històric i posant en 
valor l’immens patrimoni històric, cultural i arquitectònic de la ciutat.

11. A l’Ajuntament d’Eivissa, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la violència 
masclista seran línies de feina de caràcter transversal i permanent, que es 
desplegaran en accions concretes i visibles a les diferents àrees municipals.

12. L’equip de govern sortint d’aquest acord es compromet a treballar per la 
millora contínua de l’administració, continuant la tasca d’apropar-la a la ciutadania,
per-la eficaç i eficient, accessible i avançada tecnològicament, però a la vegada 
amable i comprensible cap a les necessitats de les persones. 

Eivissa, 14 de juny de 2019

Rafael Ruiz Aitor Morràs
Cap de llista de PSOE Eivissa Cap de llista de Unidas Podemos

 


