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1. Nous Espais. 
2. L’espai actual

 

3. Corrents de canvi molt poderoses estan sacsejant el 
món i transformant-lo. La globalització, el desafiament 
de la pobresa extrema, el canvi climàtic, els grans mo-
viments migratoris, el desenvolupament tecnològic 
i de la informació i de la comunicació i el desigual re-
partiment de la riquesa, juntament amb l’aparició de 
nous països amb economies emergents formen part 
d’aquest canvi d’escenari. El desafiament immediat de 
les persones progressistes és fer del canvi un aliat i no 
un enemic.

4. A Eivissa necessitem més que mai una veu progressista 
que pensi en clau insular per sobre de tot i que represen-
ti els interessos del conjunt de la nostra ciutadania. Per 
a això, el PSOE com a  partit amb vocació de govern, ha 
de recuperar la seva proposta d’acció política dirigida a 
proposar solucions que ens treguin de la crisi i allunyar 
a les famílies i empreses de l’ansietat que suposa la in-
certesa econòmica i les conseqüències de la destrucció 
d’ocupació, i sobretot davant els constants atacs que 
sofreixen les persones conseqüència de les contínues 

retallades que aproven els actuals governants a causa 
d’unes superbes majories i l’aplicació ideológica del 
desmantellament de l’estat social. El PSOE ha de lluitar 
perquè la restauració d’aquests drets sigui una realitat.

5. Som un partit basat en ferms valors progressistes, com-
promès amb l’estat del benestar, obert a la societat i 
amb gran arrelament local, un partit on sempre hem 
sabut gestionar bé les victòries i les derrotes, però que, 
sobretot, hem sabut gestionar la discrepància i reconèi-
xer el compromís del treball i el sacrifici dels i les nostres 
militants i simpatitzants que, ara més que mai, necessi-
tem al nostre costat per enfrontar aquests nous reptes. 
El nostre compromís és, per tant, recuperar la il·lusió i 
confiança de la ciutadania per així recuperar de nou el 
govern de les institucions. Només d’aquesta manera Ei-
vissa avançarà de nou cap a millors cotes de benestar, 
com hem demostrat en el passat, anteposant sempre 
les necessitats i demandes de la societat en general per 
davant dels interessos particulars i interessats.

6. A Eivissa, la nostra societat actual és multicultural, pluri-
lingüe i diversa, i independentment de la nostra proce-
dència, els i les socialistes sempre hem vist la diversitat 
com una riquesa de la nostra societat i  no com una 
amenaça.
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7. Per això, seguirem sent constants en la renovació de 
polítiques de benestar que regulin els processos migra-
toris amb serietat i rigor per garantir el respecte dels 
drets individuals de les persones i que garanteixin la 
cohesió social conjuntament amb un acolliment digne 
per a tots els ciutadans i ciutadanes que vénen a viure 
amb nosaltres. És responsabilitat dels i les socialistes 
que aquestes persones siguin introduïdes en els valors 
de la nostra societat amb els quals també elles s’han de 
comprometre perquè recíprocament puguem accedir 
tots/es a majors cotes de benestar.

8. Per tant, els i les socialistes seguim tenint una gran tasca 
política per protegir els drets aconseguits i conservar 
els pilars de l’estat del benestar sense oblidar què som 
i quin paper volem jugar.

9. La crisi que estem patint no ens poden portar a ignorar 
les extraordinàries oportunitats que s’obren enfront de 
nosaltres. Molts dels ideals de progrés, igualtat i justícia 
pels quals ha lluitat sempre el socialisme, són ara mol-
tíssim més importants que en qualsevol època anterior.

10. Després d’uns anys en els quals hem governat institu-
cions importants tant a nivell local com a autonòmic, 
sense cap dubte amb errors però també amb encerts, 
des de les últimes eleccions estem a l’oposició, però la 
FSE-PSOE ha de seguir contribuint per representar a la 

ciutadania. Hem de ser receptors i portaveus de les-
seves necessitats, fent una oposició constructiva i exi-
gent; per obtenir la confiançade la societat i tornar a 
governar.

11. El PSOE ha conegut experiències electorals reeixides, 
però també hem d’aprendre dels errors de la passa-
da legislatura. Pensem que podem seguir recollint els 
anhels i les aspiracions de la major part de la societat 
d’Eivissa i, en un futur proper, tornar a propiciar un can-
vi polític cap a l’esquerra, avançant decididament cap a 
la consolidació del nostre model comú basat en valors 
per construir una societat més justa. Per a això, hem de 
ser capaços de crear un model econòmic que ens per-
meti un creixement constant però sostenible, només 
així la prosperitat econòmica ens portarà al benestar 
social col·lectiu.

12. És important afirmar que no només volem contemplar i 
analitzar els canvis; volem governar-los d’acord amb els 
nostres ideals democràtics i el nostre compromís amb 
els mateixos: llibertat, justícia, solidaritat, generositat 
intergeneracional, igualtat de gènere i d’oportunitats, 
equitat, equilibri social, tolerància, respecte i progrés.
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13. Hem de ser conscients del que ens juguem els i les so-
cialistes d’Eivissa. Hem d’estar preparats per a aquest 
gran repte, de rès serviran les nostres reivindicacions 
de major autonomia enfront de Mallorca, mentre no 
siguem capas d’identificar els problemes que amena-
cen el nostre entorn local i autonòmic. La crisi ens ha 
mostrat la debilitat en sistemes que crèiem perfectes, 
hem comès l’error de pensar que l’únic espai on mani-
festar-se i reivindicar processos més democràtics i so-
bretot més equitatius, era l’esquerra, però l’experiència 
d’aquest últim any ens ha demostrat el contrari. La so-
cietat ha estat capaç d’avançar cap a nous models on 
manifestar el seu descontent i nosaltres no hem sabut 
trobar un espai en el qual el  partit fos el fil conductor 
d’aquestes reivindicacions.

14. El PSOE d’Eivissa necessita més que mai la màxima 
unió i coordinació, hem de ser capaços de revaloritzar 
el potencial humà. L’únic factor no substituïble per cap 
altre, el principal capital estratègic del PSOE som les 
persones que el formem. Per això hem d’actualitzar el 
projecte socialista d’Eivissa, hem d’oblidar diferències 
i personalismes, i treballar tots junts per tal d’exigir el 
que reclama la  ciutadania des de fa temps.

 

15. Per poder liderar aquest procés, hem de ser valents i 
ambiciosos, recolzar-nos en els sectors més innova-
dors i construir un projecte per a la majoria. No podem 
viure d’èxits passats o adoptar posicions de contrapès 
dins del partit. L’escenari al qual ens enfrontem és nou, 
com a nous han de ser els canvis en el funcionament, 
els processos interns d’elecció i en definitiva el model i 
l’estructura del partit. El millor de la nostra història, com 
a partit, és el nostre compromís amb les llibertats indi-
viduals i els valors democràtics. I la nostra obstinació ha 
de dirigir-se a condensar aquests ideals en les vides de 
la gent, aquells esforços dirigits a plasmar els nostres 
valors en recursos materials que sustentin els drets so-
cials, civils i polítics. 

16. Per poder aconseguir aquest gran objectiu també ne-
cessitem renovar els processos interns del nostre partit. 
La reflexió, la decisió, la transparència en la informació 
i el dret a l’accés a la mateixa, són factors que garan-
teixen una millor qualitat de les decisions dels nostres 
òrgans però, de la mateixa manera, hem de buscar fór-
mules que aportin major transparència i claredat als 
processos interns d’elecció dels nostres representants. 
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17. El treball conjunt i constant en els òrgans del partit 
ha de ser nostra gran virtut, aprenguem dels nostres 
errors en el passat perquè no es repeteixin. La prospe-
ritat i el progrés social de la nostra illa ha de ser nostra 
meta i només els podrem posar en pràctica sobre la 
base d’una comunicació sincera i oberta.

18. Ara més que mai hem de treballar junts per aconse-
guir que la nostra Federació d’Eivissa sigui el partit de 
referència de l’esquerra a la illa, amb una configuració 
modèlica i amb el pes específic suficient per transfor-
mar les coses no solament a Eivissa sinó en la nostra 
Comunitat Autònoma. Només amb serietat, idees dinà-
miques, transformadores i innovadores basades en la 
demanda social ho aconseguirem.

19. No perdem aquest tren, l’important per al nostre futur 
no és qui, sinó en què i per què ens equivoquem. Bus-
quem el nostre espai i la nostra oportunitat, tots i totes 
junts  i treballem per guanyar novament la confiança i 
el lideratge en les urnes. 

 

20. Anàlisi de la situació política. 

21. A les eleccions autonòmiques i municipals celebrades 
al maig de 2011, ens presentarem sabent que la situació 
a nivell  estatal era molt preocupant, a causa dels ajus-
taments que el Govern de Zapatero va haver d’efectuar 
i a l’increment de la desocupació.

22. No obstant això a les nostres illes la situació era molt 
favorable, les perspectives de creixement econòmic es-
taven constatades gràcies als bons resultats de la nos-
tra principal indústria: el turisme, situant a Eivissa com a 
líder a Balears i en la resta del territori nacional.

23. En 2010 es van escometre reformes i mesures econò-
miques que van desgastar els governs socialistes i que 
el partit no va saber explicar bé i, entre l’electorat i la 
militància, començaren a aparèixer els primers signes 
de falta de coherència i canvi de prioritats del govern 
Zapatero, la qual cosa va provocar una pèrdua de con-
fiança en el model socialista.

24. Tot això, unit als escàndols que han afectat judicial-
ment a alts càrrecs del Partit Popular a nivell local, au-
tonòmic i nacional va provocar una general desafecció 
de la ciutadania per la política.
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25. En aquest context, ens enfrontarem a les eleccions en 
2011, sota una situació estranya a Balears i a Eivissa en 
particular, on d’una banda sabíem de les enormes difi-
cultats del país, però d’altra banda les perspectives de 
creixement econòmic degudes als bons resultats turís-
tics de 2010 situaven a Eivissa com a líder a Balears i en 
la resta del territori.

26. Iniciem 2011 amb les millors perspectives turístiques 
de la història, i no només per les dades que ens anun-
ciaven pujades en nombre de visitants, sinó perquè 
per primera vegada es consolidaven operacions aèries 
internacionals a l’hivern i s’iniciaven un gruix molt im-
portant d’elles al març. Això, junt amb les bones dades 
de recuperació d’ocupació que estàvem generant des 
de 2010, potser ens va fer tenir una falsa expectativa de 
creixement enfront de l’electorat, creient que aquestes 
bones dades d’Eivissa contrarestaren factors totalment 
negatius que ens arribaven de l’exterior de la illa.

27. A les eleccions locals de maig de 2011 intentarem ree-
ditar el pacte de l’esquerra, però potser l’efecte de des-
gast del PSOE, unit a la ruptura del Pacte en el Consell 
per qüestions de territori  i possiblement una comuni-
cació  inadequada de la feina realitzada durant la legis-
latura, va fer que  afrontéssim les eleccions sense bases 
sòlides per a la victòria.

El desastre electoral sofert en les eleccions autonòmi-
ques i municipals de maig de 2011 va ser el major que 
el PSOE ha registrat en la història de la democràcia de 
la nostra illa. Molts han estat els factors, però especial-
ment: 

- Ruptura en 2010 del pacte amb ExC.-

 -La divisió de l’esquerra.

-No es va saber fer arribar als ciutadans la difícil tasca 
de governar i aconseguir així la seva valoració

-La gestió a nivell nacional de la crisi; presa de mesures 
dures i impopulars del govern central.-

 -L’augment incessant de la xifra de persones parades: 
4’5 milions (2 milions més que en 2007).

29. Els moviments socials que es van desenvolupar sota 
el paraigua del moviment 15M, que varen influir prin-
cipalment a l’electorat d’esquerra i que amb el seu re-
buig al sistema polític en general causaren un notable 
increment de l’abstenció i el vot nul entre votants que 
de manera natural estarien prop de les nostres sigles.

30. Després dels mals resultats obtinguts al maig de 2011, 
es convoquen eleccions anticipades a nivell nacional. 
El resultat, l’esperat i que vaticinaven les enquestes, 
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derrota sense pal·liatius, amb la pèrdua de 4 milions 
de vots. A Eivissa es va intentar reeditar el Pacte amb 
l’esquerra per presentar candidatura al Senat, però en 
l’últim minut, Eivissa pel Canvi va votar en contra de 
l’acord. La pèrdua de vots també es va produir a la illa i 
van guanyar els partits minoritaris i l’abstenció. 

31. És impossible obviar el moment crític que viu el nostre 
partit a la illa, que es troba subjecte a tensions insupor-
tables degut a l’enfrontament de sectors aparentment 
irreconciliables. L’anul·lació del II Congrés, i els hets que 
la provocaren, objecte de varis expedients disciplinaris, 
així com declaracions, acusacions mútues, etc, han su-
posat un important colp al crèdit que el PSOE ha de te-
nir a la societat. Treballar per ala unitat del partit i per la 
recuperació del prestigi i la credibilitat del mateix han 
de ser feines prioritàries per a la nova direcció.

32. Quina  és la situació de present del PSOE a Eivissa? Sens 
dubte, podem afirmar que seguim sent el partit majori-
tari de les forces de l’esquerra a Eivissa. Segueix comp-
tant amb la confiança d’un sector molt important de la 
població, però hem perdut el govern de totes les institu-
cions. Esment a part mereix la pèrdua de l’Ajuntament 
de Sant Josep on guanyem les eleccions i una moció de 
censura ens ha enviat novament a l’oposició després de 
5 anys de gestió impecable. 

33. Durant aquests anys, hem perdut borses de vots molt 
importants sobretot a Vila, Sant Antoni i Santa Eulària 
on en les locals de 2007 aconseguim molt millors resul-
tats que en altres convocatòries, la qual cosa ens va fer 
preveure millors resultats. A Sant Joan de la Britja a les 
eleccions de 2011, es va reduir el número de votants a 
la meitat passant de dos regidors a un. 

34. El Partit Popular ha aconseguit les successives victòries 
de 2011 amb pràcticament el mateix nombre de vots 
amb els quals va anar rotundament derrotat en 2007 
i 2008. El Partit Popular no ha superat el seu sostre de 
vot a la illa. Els nostres votants s’han decantat per al-
tres forces de l’esquerra o han alimentat el vot nul o 
l’abstenció.

35. A dia d’avui les polítiques neoliberals que està aplicant 
el Partit Popular en totes les institucions, suposen la pè-
rdua de drets més cruel en la història de la democràcia.

36. Retallades en sanitat que han suposat el re-pagament  
farmacèutic, l’eliminació del dret a la sanitat a totes les 
persones que no cotitzin a la Seguretat Social, la qual 
cosa suposa un incompliment de la Constitució, on es 
recull el dret a la sanitat pública i gratuïta, la reducció 
de plantilla sanitària que deriva en l’augment de les llis-
tes d’espera per a consultes i intervencions i la ralentit-
zació en la construcció del nou hospital de Can Misses, 
que hauria d’estar llest al novembre d’aquest any.

8



Octubre de 2012
2n. Congrés dels socialistes d’Eivissa ~ FSE
Ponència Marc.

37. Retallades en educació, eliminació de professorat, pa-
ralització en la construcció de noves infraestructures, 
augment de la ràtio de l’alumnat, supressió de pro-
grames de reforç educatiu i el gradual descrèdit de 
l’educació pública en benefici de la privada i creant 
conflictes lingüístics abans inexistents.

38. Retallades en els serveis socials, la qual cosa porta a 
implantar una ideologia basada en la caritat i no en 
l’atenció a la necessitat, incertesa en el finançament de 
les residències i centres de dia, retallades en les planti-
lles i supressió de serveis essencials.

39. Aquesta situació ens compromet a intensificar el treball 
d’atendre les reivindicacions de les persones afectades 
i a mantenir fermes els nostres principis que defensen 
una gestió pública de qualitat. 

 

40. Un projecte socialista innovador

41. El PSOE ha estat sinònim a Espanya de motor de les 
grans transformacions socials i culturals. Si repassem 
la nostra història recent, no hem assistit a cap canvi en 
profunditat de la nostra societat, cap impuls de progrés 
significatiu, en el qual el Partit Socialista no tingués el 
màxim protagonisme.

42. Els i les socialistes hem demostrat la nostra capacitat 
de generació d’idees, la integritat dels seus valors, i la 
constant lluita en defensa de les necessitats i els drets 
de la ciutadania. Tot això ha permès les majors con-
questes socials i els avanços més transcendents en la 
modernització de la nostra societat, de les nostres lli-
bertats i del benestar individual i col·lectiu.

43. Així, el nostre partit ha merescut la major confiança de 
la societat, permetent que hagi estat el que més temps 
ha governat des de la transició, i ha forjat també els 
principals acords polítics que han donat com a fruit la 
més llarga etapa d’estabilitat política en democràcia. 
L’ambició per seguir avançant, però també la capacitat 
de diàleg i acord, són els principals factors que ho han 
fet possible.

44. Avui ens situem enfront d’un enorme repte, en el qual 
una altra vegada la ferma convicció en aquests valors 
així com la capacitat de generar noves respostes i estra-
tègies davant els canvis exigiran de tota la família socia-
lista el màxim esforç.

45. El model econòmic global amb un avanç constant en 
noves tecnologies, està suposant una modificació subs-
tancial de les relacions de treball, de les formes de pro-
duir, de treballar i d’intercanviar la riquesa. Però, d’altra 
banda, aquest model ens ha encaminat a la major crisi 
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de la història, una crisi que serveix d’excusa perquè el 
liberalisme i el poder econòmic intentin convèncer-nos 
que no és viable l’estat de benestar que hem aconse-
guit. 

46. D’altra banda, i fruit d’aquest qüestionable model de 
progrés, el canvi climàtic posa en risc la subsistència del 
nostre medi físic, alterant el concepte de prosperitat, i 
arriscant, per tant, el nostre propi benestar. Així, la sos-
tenibilitat i la preservació del medi ambient prenen una 
importància cabdal entre els nostres eixos polítics.

47. En definitiva, podem dir que assistim a un profund can-
vi social i demogràfic, que transforma la composició 
de la nostra societat i de les nostres ciutats, i que està 
exigint nous models de convivència i, per tant, noves 
formes de fer política. 

48. Els i les socialistes d’Eivissa podem canviar la direcció 
d’algunes de les nostres polítiques i de la nostra orga-
nització si som capaços de debatre amb llibertat i res-
pecte un projecte que sigui valent i il·lusionant.

49. Reptes de futur 
50. Model de partit per a una nova societat. La 

gran aposta del 2n Congrés de la FSE: “reno-
vació i ampliació base social: més PSOE.”

51. Els resultats de les passades eleccions locals, insulars i 
Autonòmiques, així com les últimes eleccions generals 
de 2011, ens envien un missatge clar i contundent que 
obliga a revisar determinades dinàmiques heretades 
del passat.

52. La pèrdua del poder en gairebé totes les institucions, ens 
situa a l’oposició i també suposa una oportunitat de refor-
mar el nostre funcionament i la nostra organització interna.

53. Des de finals dels anys 80 del segle passat, el principal 
repte de les organitzacions polítiques ha estat el de re-
cuperar les cotes de popularitat i d’il·lusió que es van 
generar a la fi dels 70 i a principis dels 80. El descens de 
la participació en totes les consultes electorals va im-
plícitament relacionat amb el descens de participació i 
interès cap a l’activitat dels Partits Polítics. Per diferents 
motius s’ha instal·lat una desafecció de la ciutadania cap 
als partits polítics i s’ha instaurat la sensació col·lectiva 
que els partits polítics són part del problema i no de la 
solució. Que la política i, per tant, els partits no són ca-
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paços de representar els interessos de la col·lectivitat, 
en el nostre cas, de la classe treballadora, i que la po-
tència dels mercats ja no pot ser esmorteïda per l’acció 
pública. Per això el PSOE, coneguda la desafecció de la 
ciutadania cap a la política, inclourà propostes en les 
seves accions polítiques i farà campanyes informatives 
d’aquestes propostes, em l’objectiu de recuperar la 
confiança de la ciutadania.

54. Aquest fenomen de desvinculació de les organitza-
cions polítiques va unit a l’auge de les plataformes vin-
culades a les xarxes socials, sent utilitzades aquestes 
com a vehicles per a la discussió i el trasllat de l’opinió 
individual a les qüestions comunitàries que preocupen 
a l’individu. El que en la ponència de 2008 era un fe-
nomen incipient, en 2012 és un vehicle absolutament 
consolidat de difusió i mobilització col·lectiva.

55. La ciutadania ha deixat de consumir informació per ser 
protagonista i generadora de la informació. Els partits 
han perdut el privilegi de la política, així com els mit-
jans han perdut el privilegi de la informació (desapareix 
l’exclusivitat).

56. Les plataformes de comunicació són ja un dels nous 
vehicles que la gent més “socialment activa” usa com 
un dels vehicles d’interacció entre les i els individus i la 
resta de la comunitat. 

57. Malgrat tot això, tal com està organitzat el sistema 
democràtic, a través de l’anomenat sistema de partits, 
aquests últims segueixen sent els canals possibles que 
ara com ara té una persona de manera individual per 
aconseguir el poder institucional democràticament. 
Sent això cert, no ho és menys que la societat entengui 
que la seva capacitat d’atracció ha minvat considera-
blement.

58. Els instruments per canalitzar la participació política, 
segons el nostre marc constitucional, i governar les 
institucions, són els partits polítics. Per tant la perso-
na, si vol tractar de portar el seu projecte perquè sigui 
aplicat, haurà de fer-ho mitjançant una plataforma de 
caràcter polític. 

59. Una vegada dibuixat el paisatge:  de baixa participa-
ció en els partits polítics i en les consultes electorals, 
cal buscar els conductes necessaris per fer atractiva la 
participació de la ciutadania del segle XXI en unes or-
ganitzacions originàries del segle XIX. La resposta a la 
baixa participació segurament té explicacions pluridis-
ciplinars provinents d’àrees com la sociologia, el màr-
queting, el dret, les noves tecnologies, l’ensenyament, 
etc.
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60. Pot ser que un dels principals problemes als quals 
s’enfronten els partits polítics sigui precisament la seva 
immortalitat, tenen garantida la seva existència mentre 
que existeixi l’actual model d’Estat, i per tant la seva su-
pervivència no els ha de preocupar, i aquest pot ser un 
dels principals problemes de desafecció. El nostre prin-
cipal repte serà la renovació de les nostres estructures i 
dinàmiques heretades per aconseguir que la nostra or-
ganització sigui més atractiva i útil per a la ciutadania.

61. Un pla d’acció: més obertura, més PSOE

62. Partim d’alguns raonaments clars:

Existeix un electorat socialista.

 Independentment de votar, en molts casos, li agradaria 
participar o, almenys, saber com pot fer-ho. 

 (És possible que no vulgui vincular-se massa però sí sa-
ber que té la possibilitat de fer-ho sense molt esforç).

63. És necessari habilitar els canals adequats perquè qual-
sevol ciutadana o ciutadà, que estigui interessat, pugui 
accedir a la labor del partit i trobi la manera d’apropar 
les seves aportacions.

64. Revisar l’acció del partit i aprofundir en obertura, 
transparència, pro-activitat quant a l’escolta i recolli-
da de suggeriments, així com a la posada en comú de 
quantes iniciatives polítiques es desenvolupin des de 
l’organització, a nivell local, autonòmic i estatal, per in-
centivar la seva difusió i participació en la seva elabo-
ració.

65. Generar dinàmiques atractives per incentivar la parti-
cipació, com les tertúlies i debats amb col·lectius, as-
sociacions i ciutadania en general, la presència activa i 
interactiva a la xarxa amb l’objectiu de guanyar la con-
fiança i ser la millor opció.

66. L’existència no és una altra cosa que viure sabent que 
formes part de la comunitat. Formen part d’ella ara els 
partits polítics?

67. Hem de redefinir el paper de la militància i incorporar 
nous models de participació més flexibles i adequats a 
les noves formes de participar que la societat manifes-
ta. La ponència marco del 38º congrés del PSOE apro-
fundeix en la idea de la militància directa, i al mateix 
temps, en els canvis necessaris per caminar cap al mo-
del participatiu del segle XXI. 

68. Per a això, cal partir de la base que no es tracta de 
colonitzar l’espai digital, del que es tracta és d’influir i 
deixar-se influir.

12



Octubre de 2012
2n. Congrés dels socialistes d’Eivissa ~ FSE
Ponència Marc.

69. Cal perdre la por “a no tenir el control” i confiar en els 
propis i les pròpies militants i simpatitzants, facilitant-
los els mitjans, la formació, els escenaris més propicis 
que els permetin generar contactes, aliances i llaços 
entre ells/es per millorar la visibilitat del partit. S’ha de 
consolidar la figura del/de la ciberactivista del partit o 
del/de la simpatitzant on-line, malgrat el canvi (i per 
tant qualsevol resistència) que pugui generar en la prò-
pia organització. 

70. És necessària l’eradicació de la militància passiva o in-
teressada. Moltes esmenes a la ponència marco federal 
han insistit en la baixa participació de part de la mili-
tància en accions clau com és el voluntariat en consul-
tes electorals (apoderats/des i interventors/es) o en la 
vida activa del partit, participació en assemblees etc. 
Les executives de les agrupacions amonestaran i faran 
complir els estatuts federals davant actituds passives 
que menyscabin la moral de la militància activa. Així 
mateix, les comissions executives hauran d’exercir acti-
vament la dinamització de la seva militància. 

 

71. Pla de qualitat

72. Creació i manteniment d’instruments de dinamització 
mitjançant accions internes:

73. Potenciar la presència del partit a les xarxes socials: 
Aprofundir en l’adaptació de l’estructura de la FSE als 
reptes que suposa la presència del partit a les xarxes 
socials. La FSE i les Agrupacions han de treballar aquest 
aspecte.

74. Activar i coordinar el treball i els missatges: Activar i 
coordinar les diferents Secretaries i Àrees Sectorials de 
la FSE per garantir la convergència amb les Sectorials 
Autonòmiques i Estatals, així com amb les Agrupacions 
Municipals de la illa i unificar i coordinar el discurs, les 
presentacions en premsa, repartiment d’aparicions, així 
com cuidar la imatge, protocol i identitat corporativa. 

75. Millorar la comunicació interna i eliminar barreres: Con-
nexió permanent de totes les secretaries d’organització 
amb la de la FSE, mitjançant xarxa interna de comuni-
cació permanent.

76. Adquirir terminals i modernitzar informàticament totes 
les agrupacions.
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77.  Formar a la militància en els drets i obligacions recone-
guts en els Estatuts de funcionament del nostre partit, 
especialment, a les afiliades i afiliats nouvinguts, pels 
quals s’establiran jornades de formació i benvinguda.

78. Impulsar la formació contínua dels quadres dirigents: 

1.- Formació en informàtica i maneig de tecnologies de 
la comunicació. 

2.- Formació en estratègia i comunicació política. 

3.- Formació en coordinació. 

4.- Eliminació de barreres que impedeixin l’efectiva igualtat 
d’oportunitats en l’elecció de càrrecs públics o orgànics. 

5.- Reactivar la cultura de la rendició de comptes, mi-
tjançant un Balanç d’actuacions i compliment 
d’objectius, i una major implicació de les reunions 
sectorials amb militants, professionals, teixit associa-
tiu, simpatitzants i ciutadania en general.

79. Incentivar i facilitar la incorporació de tota la militàn-
cia a les xarxes socials i  a utilitzar comptes de correu 
electrònic com a eina principal de comunicació amb el 
partit, millorar l’intercanvi de documentació i informa-
ció necessària.

 80. Quants i quantes més siguem, més democràcia, més 
idees, més força. Per això el PSOE ha d’incorporar al 
major nombre de persones progressistes facilitant la 
seva afiliació i eliminant qualsevol impediment actual: 
no existirà cap requisit excepte el pagament de quo-
tes i compliment dels estatuts i reglament de militants 
per pertànyer al partit; a més es permetrà la lliure ads-
cripció d’agrupació. S’impulsaran campanyes d’afiliació 
específiques entre els col·lectius de la diversitat i joves, 
persones jubilades, i dones. Joves, pensionistes i per-
sones en situació de desocupació tindran una quota 
reduïda marcada per la CEF.

81. Codi Ètic:   

  Tots els càrrecs públics i orgànics signaran en el mo-
ment de presentar les seves candidatures el Codi Ètic 
Socialista que contempla: 

1. Cap càrrec orgànic executiu podrà se ocupat pr la 
mateixa persona dutant més de tres mandats con-
secutius, excepte en el cas de la Secretaria General, 
quan estigui exercint el títol de president/a del Go-
bern de la comunitat Autònoma
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2. El Partit es pronúncia per l’aplicació d’un sistema 
d’incompatibilitats que garantitzi la màxima dedica-
ció i eficàcia en el desenvolupament de responsabi-
litats per lo qual, cap militant, a més de les incompa-
tibilitats específiques, podrà cap càrrec orgànic de 
nivell provincial, regional i/o federal, tenir un càrrec 
orgànic executiu en els altes nivells excepte els lo-
cals. 

3. Igualment, i amb l’objectiu de garantitzar la perma-
nent renovació del Partit, del seu projecte polític i 
de la seua cultura orgànica, s’aplicaran mecanismes 
de limitacióde mandats consecutius en un mateix 
càrrec orgànic o públic, en tots els òrgans executius 
i en els diferents nivells del Partit. Igualment aquesta 
limitació s’aplicarà als càrrecs electes de representa-
ció del Partit en els Institucions Públiques. L’excepció 
d’aquesta norma podrà ser, només, per aquells/es 
caps de llista a on es governi, i haurà de ser plante-
jada i  resolta el Consell  Polític del PSIB-PSOE o de la 
Federació o Agrupació Insular que sigui competent 
per aprovar la llista electoral.

4. Els cirteirs d’incompatibilitat i de limitació de man-
dats establerts en aquests Estatuts es desenvolupa-
ran reglamentàriament.

5. No es negociarà ni pactarà amb transfugues d’altres 
partitus per tractar d’aconseguir beneficis polítics i 
s’intentarà arribar a acords amb la resta departitis 
per tal que això no passi.

82. Creació i manteniment d’instruments de dinamització 
mitjançant accions externes: 

a. Accions de participació: la campanya per-
manent:   

I. Bústia de suggeriments.   

II. A través de la Web o perfil a les xarxes socials. La Web 
o perfils seran del partit ja que és un referent clar per 
a un determinat públic.   

III. A peu de seu i en llocs estratègics.   

IV. Patrocini d’activitats lúdiques (concerts, competi-
cions esportives…)   

V. Realització d’enquestes o preguntes periòdiques i 
anàlisis dels resultats. 

VI. Debats oberts amb els càrrecs electes del partit i al-
tres personalitats o convidats/des. 

VII. Organització d’actes i suports explicatius de la vida     
 i història del partit. 
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VIII. Presència constant de càrrecs públics en “accions 
de carrer”. Aprofundir de manera obligatòria en la 
“campanya permanent”. 

b. Activitats de caràcter transnacional:   

En un lloc turístic de referència com és Eivissa, la FSE ha de 
buscar connexions de pensament amb els seus aliats 
polítics en el lloc d’origen com Alemanya, França, An-
glaterra, etc. i tractar de tendir ponts amb organitza-
cions de ciutats i pobles per compartir coneixements i 
experiències. 

c. Difusió de les accions del Pla 

I. Connexió amb “En Clau Socialista”. 

II. Mitjans de comunicació locals. 

III. Premsa internacional i nacional (accions d’estiu). 

IV. Coordinació amb els diferents Think Tanks del par-
tit, com la Fundació Idees, “El Socialista”, la Fundació 
Jaime Vera, i fomentar noves plataformes de debat i 
formació locals: (Xarxa Ciutadana). 

d. Aplicació de les resolucions de la Ponència Marc del 38º 
Congrés del PSOE. 

e. Cal crear en cadascuna de les agrupacions la figura de 
coordinador/a de secció electoral.

83. Caldrà aprofundir en la implementació del Pla de mo-
dernització de les agrupacions. 

84. Seguir treballant en la penetració en la societat del co-
neixement: cibervoluntariat i altres formes més relaxa-
des que la pròpia militància oficial. Reconeixement del 
paper del “cibermilitant”. 

85. S’ha de fomentar el paper de les Organitzacions Sec-
torials com a canal de participació de professionals en 
l’organització. 

86. El nostre model 
de desenvolupament 
 87. Economia   

 88. El partit com a organització s’enfronta al repte de 
transformar-se per estar més prop dels nous temps, 
d’allò que demanda la militància i la ciutadania en ge-
neral i per oferir la millor cara a la societat, amb l’objecte 
de recuperar la confiança dels ciutadans i ciutadanes 
en les properes conteses electorals. No obstant això, el 
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repte al que s’enfronta el nostre país és de proporcions 
encara majors. La societat en el seu conjunt s’enfronta 
al desafiament de recuperar la senda del creixement 
econòmic que ens permetrà tornar a crear ocupació, 
recuperar l’equilibri dels comptes públics i aprofundir 
en l’extensió dels drets civils i ciutadans de la mateixa 
manera que han fet els governs socialistes que han 
transformat el nostre país.

89. La crisi econòmica en la qual ens trobem va tenir el seu 
origen en l’irresponsable comportament dels bancs 
d’inversió que van crear productes financers sustentats 
en actius tan poc sòlids i fidedignes com l’ètica d’els qui 
els van crear. Aquesta situació d’origen es va complicar 
de manera diferent en diferents països que presenta-
ven debilitats específiques que es van veure accentua-
des per l’aturada dels mercats financers. 

90. En el cas del nostre país, l’anomenada ‘bombolla im-
mobiliària’ va explotar, amb la conseqüència de la pràc-
tica destrucció d’un sector productiu tan important 
com la construcció, que l’any 2007 va arribar a suposar 
el 12% del PIB. La bogeria de la inversió en propietats 
immobiliàries ha portat a un enorme  endeutament 
de famílies, empreses i el sector bancari. El deute del 
conjunt de l’economia espanyola (sector públic, privat i 
banca) aconsegueix el 380% del PIB a la fi de 2011. Una 

de les conseqüències d’això és l’enorme dependència 
del capital estranger per sostenir l’economia espanyola.

91. Però l’endeutament de l’economia com a problema 
es dilueix enfront de les terrorífiques xifres de desocu-
pació en les quals ens movem. L’insostenible 24,63% 
d’atur que reflecteix la EPA del segon trimestre de 2012. 
Gairebé un de cada quatre espanyols i espanyoles que 
desitgen treballar no pot fer-ho, i els pronòstics dels di-
ferents organismes internacionals i centres i gabinets 
d’estudis prediuen un futur encara més ombrívol a curt 
termini. Tenim 5.693.000 d’aturats, i la xifra dels sis mi-
lions s’apropa inexorable i amenaçadora. Est és sens 
dubte el major repte al que s’enfronta el nostre país, 
la nostra comunitat i les nostres ciutats i pobles, i per 
descomptat, el nostre partit, que ha de ser capaç de 
trobar respostes dins de l’ideari socialista que permetin 
revertir la situació i tornar a encarrilar l’economia i com 
a conseqüència tornar a crear ocupació a bastament 
per retornar la il·lusió a la ciutadania i la estabilitat i el 
creixement  de la societat.

92. No ens enganyem, les principals causes que expliquen 
els dos desastres electorals que hem sofert en 2011 es 
troben en l’àmbit econòmic: 
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a. La crisi com a causa última.   

b. Les mesures que el govern socialista va prendre al 
maig de 2010 que, encara que van aconseguir evitar 
les pitjors conseqüències de la situació, van ser vis-
tes per la ciutadania com a agressions a drets adqui-
rits i un empitjorament de les condicions particulars 
de cada persona. 

c. La deficient pedagogia política que es va fer de 
la situació, les raons de les mesures adoptades i les 
conseqüències que s’haurien derivat de no haver-les 
adoptat.   

d. El fet que el conjunt de les mesures estigués dic-
tat des de posicions ideològiques alineades amb el 
neoclassicisme econòmic, que no poden ser més di-
ferents que les idees essencials de l’ideari econòmic 
socialista, molt més proper a les tesis keynesianas 
que estan darrere de les primeres mesures anticrisi 
que es van adoptar, com el Pla E. 

e. La sensació estesa entre la ciutadania que s’estava 
doblegant els genolls davant uns mercats totpo-
derosos i desconeguts, facilitant ajudes als propis 
agents dels mercats –el sistema financer- que cada 
vegada exigia més i més, deixant de costat, no obs-
tant això, als ciutadans i ciutadanes que sofrien la 
crisi en primera persona.   

f. La percepció que el govern de la nació actuava de 
manera reactiva davant demandes de poders o ins-
tàncies superiors com les agències de qualificació, el 
BCE o el duopoli Merkozy, que va portar per exem-
ple a la reforma exprés de la Constitució a través d’un 
pacte tan ràpid amb els nostres rivals polítics que va 
revelar la indubtable alegria que ells van sentir en 
veure com el nostre govern feia realitat el somni del 
Partit Popular de sacralitzar postulats ideològics en 
l’econòmic dins de la Constitució. 

93. I on ens trobem avui dia? En un escenari en el qual els 
postulats més intransigents i dogmàtics del neolibe-
ralisme  econòmic estan precipitant al nostre país i al 
conjunt de la Unió Europea en una recessió que s’està 
encebant principalment amb els més necessitats, com 
totes les recessions, que està eixamplant la desigualtat 
en el repartiment de la renda i que està accelerant la 
destrucció d’ocupació, el tancament d’empreses i om-
plint de desesperança i falta d’expectatives les llars.

94. Les polítiques que el PP està desenvolupant profun-
ditzen la bretxa social, les diferencies i les desigualtats. 
El PP està aplicant receptes curtplacistes que estan hi-
potecant el llarc termini i el futur del nostre país. Els or-
ganismes internacionals aconsellen recolzar el el crei-
xement  però les mesures que cada divendres pren el 
consell de ministres profunditzen la contracció.
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95. La lluita contra el dèficit públic s’ha convertit en un 
déu pagà al que s’està sacrificant l’estat del benestar a 
través de dos dels seus pilars essencials: l’educació i la 
sanitat, que són la garantia de futur per a una nació, el 
millor exponent del poder de l’estat per proporcionar 
igualtat d’oportunitats als seus ciutadans i ciutadanes 
i que han estat la joia de la corona fins que els actuals 
governs conservadors han començat el seu sistemàtic 
atac a tots dos. 

96. Les polítiques dels governs conservadors que per des-
gràcia ens envolten estan evidenciant que sota el parai-
gua de la paraula ‘austeritat’, repetida com un mantra, 
la qual cosa s’està fent és destruir sistemàticament el 
construït pels governs socialistes que han impulsat els 
avanços econòmics, socials i civils des de l’adveniment 
de la democràcia. 

97. No hem d’anar molt lluny per veure això, basta mirar 
el que està succeint en la nostra Comunitat Autònoma, 
on la paràlisi política és absoluta, i on el major pres-
supost de la història dedica una quantitat que supera 
l’aconsellable a l’amortització del deute públic. Men-
tre, les petites empreses creditores de l’administració 
veuen com els terminis de pagament s’allarguen sense 
explicació ni esperança de cobrament, abocant al ces-
sament d’activitat a moltes petites empreses proveïdo-

res de l’administració. Aquestes no tenen més remei 
que recollir veles, retallar plantilles i esperar al fet que 
la tempesta econòmica escampi, confiant a sobreviure 
per explicar-ho.

98. Ni tan sols en una comunitat com la nostra, i més en 
particular a la nostra illa, en la qual l’excel·lent tempo-
rada turística hauria d’haver suposat un revulsiu, veiem 
més signes que els de letargia: les obres de l’hospital es 
ralenteixen, les infraestructures educatives tan neces-
sàries no es liciten, es retalla l’oferta d’ocupació pública, 
les entitats financeres mantenen tancada  l’aixeta del 
finançament a les petites empreses que veuen com a 
projectes viables i plausibles no passen d’aquesta fase 
inicial i no arriben a materialitzar-se.

99. Determinat el diagnòstic, el nostre partit ha de con-
centrar-se a desenvolupar alternatives que ens perme-
tin presentar a la societat un conjunt de propostes co-
herent, realitzable, solidari i consistent que demostrin 
que no existeix un pensament únic en lo econòmic, i 
que les actuacions dels governs conservadors són dis-
cutibles i han de ser discutides doncs no contenen més 
que una visió parcial de la realitat, alineada amb els 
postulats d’una escola econòmica. 

100. El nostre partit ha de concentrar-se a demostrar que 
l’ús intel·ligent dels recursos públics pot ser l’element 
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clau que rellanci l’economia, que les ajudes a les enti-
tats financeres han de tenir la contrapartida del com-
promís d’aquestes amb la ciutadania, i que és més fàcil 
reduir el deute creixent més que gastant menys. 

101. No és objecte d’aquesta ponència marc  determinar 
les línies directrius de l’economia del nostre país, però 
sí recolzar des del nostre entorn local el desenvolupa-
ment dels postulats que en l’econòmic millor recullen 
l’ideari socialista: solidaritat, redistribució justa, imposi-
ció equitativa i, en essència, justícia social. 

102. Per tot això proposem en l’econòmic:

103. Lluitar contra l’actual política dels governs conser-
vadors de retallar en aspectes essencials de l’estat del 
benestar com l’educació, la sanitat i el benestar social.

104. Proposar en tots els àmbits en els quals es desenvolu-
pi la nostra activitat pública política l’adopció de mesu-
res que permetin a les diferents administracions aten-
dre les seves obligacions amb els proveïdors, pagant 
els deutes i insuflant una pilota d’oxígen en les petites 
empreses que ho estan passant malament.

104. Impulsar la recuperació del crèdit a les petites i mit-
ges empreses, claus en la nostra economia, per afavorir 
la recuperació de l’activitat i de l’ocupació.

105. Enfront de les polítiques de retallades, proposar po-
lítiques d’inversió pública en sectors estratègics, carac-
teritzats pel seu alt valor afegit, la seva sostenibilitat o 
la seva vinculació al desenvolupament de l’estat del be-
nestar, com poden ser: 

a. Tecnologies de la informació i la comunicació. 

b. Activitats que potenciïn el turisme cultural, esportiu, 
empresarial i del benestar. 

c. Activitats relacionades amb la dependència: ajuda a 
domicili, atenció a la infància, majors, etc… 

d. Activitats relacionades amb el medi ambient, tant en 
relació amb la gestió dels residus com amb la con-
servació del patrimoni ambiental.

106. Afavorir l’activitat de les persones emprenedores i im-
pulsar des dels serveis de suport a emprenedors, creant 
espais de trobada on puguin intercanviar idees, rebre 
assessorament i treballar conjuntament per aconseguir 
l’èxit dels seus negocis, donant prioritat als i les empre-
nedors/es sense recursos.

L’objectiu a la illa d’Eivissa serà  aconseguir una evolució 
des dels “vivers d’empreses” a institucions similars als 
“instituts tecnològics”, en qualsevol cas que cobreixin 
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aspectes relacionats amb la innovació, formació tècni-
ca específica, I+D, que per si soles suposa un gran cost.

107. Desenvolupar polítiques públiques que afavoreixin la 
contractació de les persones que estiguin en situació 
de desocupació, convertint el  SOIB en un agent eficaç, 
operatiu i útil en la intermediació en el mercat de tre-
ball. 

108. Treballar intensament en el reciclatge i requalificació 
professional de les persones que han vist no només 
com la seva ocupació desapareixia, sinó que, en molts 
casos, desapareixia la pròpia expectativa de trobar una 
ocupació de característiques similars, com ha passat i 
passa amb les persones aturades del sector de la cons-
trucció. 

109. No podem oblidar que, per tal que l’economia fun-
cioni, un aspecte essencial és que compti amb les in-
fraestructures adequades. En la situació actual, un dels 
llastos per a l’activitat econòmica de la nostra illa és el 
dèficit en comunicacions aèries. Els esdeveniments re-
cents  han aguditzat un problema estructural de la nos-
tra illa, que es resoldrà només a través de la decidida 
actuació dels poders públics, que han d’actuar i facilitar 
que es compleixi el principi d’igualtat d’oportunitats 
entre la ciutadania independentment del seu lloc de 
residència, i que el fet insular no suposi una barrera in-
salvable per a l’activitat econòmica de la nostra illa. 

110. L’entreguisme del PP insular i la reva rendició  davant 
els dictats dels qui actuen com el seus patrons fan que 
la nostra illa compti cada vegada menys, sigui tracta-
da cada vegada amb més injustícia i desigualtat. A la 
nostra comunitat hi ha clarament ciutadans de segona 
i estan a Eivissa, gràcies, en gran mesura, a la submissió 
de l’actual partit en els s governs insulars i locals.

De la mateixa manera, tampoc podem obviar en aques-
ta ponència el fet de la pertinença de la nostra illa a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. El nostre par-
tit ha de convertir-se en la veu més enèrgica que s’alci 
en defensa dels legítims interessos de la ciutadania 
de l’illa. En nombroses ocasions en el passat, conside-
racions d’índole diversa han fet que la nostra veu no 
s’escoltés públicament amb la intensitat amb la qual 
s’ha alçat privadament en les negociacions per aconse-
guir que la dotació econòmica dels programes, projec-
tes, dotacions de competències etc., fossin coherents i 
consistents amb el pes sociodemogràfic de la nostra illa 
en el marc de la comunitat.   

111. Entenem que ha arribat el moment que la nostra Fe-
deració assumeixi, manifesti i defensi permanentment 
davant el govern de les Illes Balears, sigui aquest del 
color polític que sigui, el compromís essencial que el 
nostre partit té amb la ciutadania d’Eivissa. En el futur 
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no pot ocórrer que qüestions de tacticisme polític im-
pedeixin als i les nostres representants al Parlament 
Balear ser menys actius/ves en el seu deure primordial  
que és davant els seus electors.   

112. Eivissa és un territori limitat i la seva dimensió demana 
una estructura administrativa més eficaç i propera a la 
ciutadania, per això la FSE crearà una comissió de tre-
ball amb la finalitat d’avaluar i avançar en aquest sentit. 
Les conclusions d’aquesta comissió es traslladaran als 
òrgans del partit.

113. Així, aquest compromís s’ha d’articular en diversos 
punts: 

a. Identificar indicadors relacionats amb variables so-
ciodemogràfiques objectives que permetin vincular 
l’assignació de dotacions econòmiques justes en el 
marc del pressupost de la CAIB a totes i cadascuna 
de les partides de despesa que tinguin repercussió 
a la nostra illa. 

b. Establir un programa de convergència que perme-
ti garantir que en un període raonable de temps la 
despesa per habitant de la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears (CAIB) a la nostra illa estigui en la mi-
tjana de la CAIB. 

c. Exigir que els informes de la Sindicatura de Comp-
tes sobre pressupostos tancats incloguin l’anàlisi de 
despesa atenent a la perspectiva pluriinsular. 

d. Progressar en el traspàs de competències de la 
CAIB al Consell d’Eivissa, fins a aconseguir el sos-
tre d’autogovern insular regulat per l’Estatut 
d’Autonomia.   

e. Aconseguir que les dotacions econòmiques de les 
competències del Consell d’Eivissa es corresponguin 
amb les necessitats reals de gestió de les mateixes.   

 114. Ocupació 
 115. A la situació del mercat laboral que s’ha descrit amb 

anterioritat, vam sumar una nova amenaça per als tre-
balladors: la reforma laboral aprovada pel govern del 
Partit Popular, que ha traslladat a la legislació les més 
atrevides propostes de les organitzacions empresarials, 
i ha liquidat completament l’equilibri entre les parts 
que ha de regir les relacions laborals.   

116. Arran de l’esmentada reforma: 

1. L’acomiadament es converteix pràcticament en lliure 
per als nous contractes. 
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2. Indicadors fàcilment manipulables, com la caiguda 
de facturació, es converteixen en determinants per 
objectivar les causes d’un acomiadament, 

i s’amortitzen així, d’un cop de ploma, drets laborals 
consolidats de milers de treballadors/es, que veuran 
com en la conjuntura actual a la seva empresa li serà 
rendible prescindir d’ells mitjançant el pagament 
d’una suma no dissuasiva per a les grans empreses. 

3. S’elimina l’autorització administrativa prèvia per als 
acomiadaments col·lectius. 

4. Es dilueix la capacitat dels sindicats per negociar de 
manera col·lectiva, aspecte cabdal per a milers de 
treballadors de petites o molt petites empreses sen-
se conveni col·lectiu d’empresa. 

117. Aquestes i altres causes fan que la reforma laboral 
sigui injusta, parcial cap al sector  empresarial i acabi 
amb l’essencial protecció que ha de tenir la part més 
feble en una relació laboral: la persona treballadora. 

118. Per tot això, el PSOE, de la mà de les organitzacions 
sindicals, i molt especialment de la UGT, ha de comba-
tre amb energia la reforma laboral, posant-se, com no 
pot ser d’una altra manera, del costat dels treballadors. 

119. La reforma laboral crearà ocupació, el f més precari. 
El PSOE ha de ser capaç de traslladar aquesta certesa a 
la ciutadania i aquesta ha de saber que el nostre partit 
estarà enfront d’aquesta reforma, amb tota l’energia, 
determinació i contundència. 

120. Des de l’aprovació de la reforma laboral no ha parat 
d’augmentar la taxa d’atur i desocupació,  la presumpta 
solució s’ha convertit en part del problema. A la llum 
de les reformes empreses pel govern del Partit Po-
pular, que tot fa pensar que es veuran impulsades als 
Pressupostos Generals de l’Estat, i a la llum de rumors 
i propostes eixelebrades que es van llançant des dels 
sectors més radicals de l’empresariat, el nostre partit ha 
de manifestar públicament el seu alineament més ferm 
amb els drets de les persones en situació de desocupa-
ció, i la seva determinació a defensar el manteniment 
de la política de prestacions en els termes actuals, mi-
llorant  els mecanismes de control del frau, però sense 
reduir els drets adquirits pels treballadors, sigui quina 
sigui la seva situació: d’ocupació o desocupació. 

121. L’ocupació pública i el funcionariat en tots els seus ni-
vells s’ha vist atacat per les retallades aprovades pel go-
vern central, autonòmic i local, tots governs del Partit 
Popular. Si bé són necessàries certes mesures que con-
tribueixin al control i a la correcta administració dels re-
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cursos i la despesa pública, la FSE lluitarà per mantenir 
en la mesura que sigui possible, així com preservar, els 
drets dels empleats i empleades públics.   

122. A més el foment de l’ocupació pública ha de ser un 
objectiu per lluitar contra l’increment de la desocupa-
ció, postulant-se amb polítiques d’ocupació pública 
que contribueixin a minorar la despesa que suposa la 
desocupació. 

123. La nostra Federació ha de treballar per recuperar la 
confiança de tots els empleats públics perquè aquests 
confiin en el nostre projecte socialista com la seva op-
ció de futur. 

124. Polítiques actives d’ocupació. 

125. En la situació actual del mercat de treball, després d’una refor-
ma laboral que ha augmentat la precarietat laboral dels treba-
lladors i les treballadores i la reducció de la seva estabilitat labo-
ral, així com la reducció dels seus drets , s’ha d’engegar tot un 
seguit de polítiques que reforcin el malparat sector productiu. 

126. D’altra banda, a causa de la situació de crisi econòmi-
ca global i la baixa fortalesa del sector productiu, s’han 
de reforçar les possibilitats de l’ocupador per poder 

obtenir una millora de la qualitat de la producció i aug-
mentar així la productivitat. 

127. És per tot això que, a l’hora de plantejar polítiques 
d’ocupació, s’han de perfilar diferents actuacions que 
impulsin la millora de la situació econòmica en gene-
ral, alhora que millorin les condicions dels treballadors 
i les treballadores, tant en el seu perfil particular com 
en el seu encaix dins d’un sector productiu en crisi i en 
constants canvis i adaptacions per poder avançar de 
manera general. 

128. Pel que fa a l’ocupació, s’ha d’aprofundir en les polí-
tiques actives d’ocupació que permetin al treballador 
o a la treballadora accedir als diferents llocs de feina 
que es generin, superant ràpidament les bretxes que 
suposen els canvis productius. Aquestes s’han de basar, 
primerament i fonamentalment, en la formació per a 
l’ocupació.

129. La formació per a l’ocupació ha de buscar una millora 
de la formació general dels treballadors i de les treba-
lladores que permeti la seva readaptació dins del teixit 
productiu, per la qual cosa s’ha de procurar l’existència 
d’una formació de base de caràcter general. És a dir, s’ha 
de posar a la disposició dels treballadors tota una ofer-
ta formativa que augmenti la seva qualificació genèrica 
i els permeti readaptar-se i transformar-se, alhora que 
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els permeti un desenvolupament general com a perso-
na i reforci la seva integració general a nivell social. 

130. D’altra banda, s’ha d’oferir una possibilitat de forma-
ció específica que permeti que el/la treballador/a en tot 
moment pugui: millorar les seves habilitats i competèn-
cies dins del sector productiu en el qual desenvolupa la 
seva activitat de forma continuada, oferint la possibili-
tat d’anar completant i millorant la seva formació dins 
de la seva professió habitual. Aquest tipus de formació 
permetrà que l’empresariat que ha d’oferir l’ocupació 
confiï en els seus coneixements i aptituds i estigui dis-
posat a millorar-ne les condicions laborals, a la vegada 
que es vegi com s’augmenta la productivitat i eficiència 
per part del treballador que desenvolupa l’activitat dins 
de l’empresa empresa. 

131. Igualment, dins del context general de canvis cons-
tants i modificacions del mercat, s’estan produint cons-
tants canvis d’activitat productiva, apareixent nous 
nínxols d’ocupació que han de ser coberts de manera 
ràpida i eficient. Per aquest motiu, hem de procurar la 
posada en marxa de tot un seguit de polítiques enca-
minades a la formació i reeducació dels treballadors 
que permetin, d’una banda, poder trobar feina d’una 
manera més ràpida, i, d’una altra, poder cobrir l’oferta 
de feines noves amb una formació que permeti desen-

volupar l’activitat d’una manera eficient i amb la quali-
tat necessària per ser competitives. 

132. Per poder obtenir un major benefici de totes aques-
tes accions i, amb la finalitat d’augmentar l’adequació 
entre les necessitats dels treballadors i la seva qualifi-
cació professional, hem d’oferir un element de suport 
que ajudi a intervenir entre l’oferta de feina i la dis-
posició del treballador/a. Per això, hem de reforçar de 
manera exhaustiva l’orientació laboral, que permeti a 
tots els treballadors descobrir quins són els seus inte-
ressos i aptituds, alhora que li faciliti informació sobre 
l’evolució del mercat de treball i les possibilitats que 
té per poder redirigir la seva formació i capacitació de 
cara a un futur. Aquest tipus d’orientació laboral ha de 
procurar un acompanyament del treballador al llarg del 
temps per poder facilitar que estigui sempre format i 
en disposició de traslladar la seva activitat laboral cap a 
sectors productius emergents i amb més possibilitats. 

133. No cal oblidar que l’element clau per a l’ocupació sem-
pre és la persona que ocupa, l’agent que facilita aques-
ta ocupació. Per això cal desenvolupar tot un seguit 
d’estratègies que permetin que l’empresariat pugui 
participar activament en el disseny de les diferents es-
tratègies i accions de formació per permetre encaminar 
aquestes accions formatives a cobrir les necessitats que 

25



Octubre de 2012
2n. Congrés dels socialistes d’Eivissa ~ FSE 
lluitar el present, guanyar el futur.

puguin tenir en les seves empreses. A més, una gran 
part del pes formatiu, i que incideix de manera clau en 
el procés productiu, és la pràctica. Per això, s’han de 
potenciar tot un seguit de polítiques encaminades a 
facilitar el desenvolupament de pràctiques formatives 
reals de tots els treballadors en un entorn productiu 
en constant canvi. Aquestes pràctiques permeten que 
afermi els coneixements teòrics que pugui haver ad-
quirit alhora que els adapti a les especificitats concre-
tes de cada empresa o zona de producció. A més, s’ha 
de plantejar aquesta part del procés formatiu com un 
pas previ a l’ocupació, de tal manera que l’empresari o 
l’empresària, quan generi ocupació, estigui segur que 
aquest es cobrirà amb persones amb formació idònia i 
no hagi de suportar el pes econòmic de la formació des 
de l’empresa. 

134.Tot aquest procés formatiu i d’orientació laboral ha 
de tenir un component eminentment públic, ja que 
correm el perill que, si aquesta formació i orientació es 
realitzen per i en el sector privat, es gestionan des d’un 
punt de vista purament econòmic buscant augmentar 
el compte de resultats financers sobre el compte de re-
sultats formatius i socials. 

135. Un element a tenir en compte dins del món laboral 
és l’existència de tot un seguit de persones que, bé per 

raons de caràcter físic i psicològic, bé per causes de ti-
pus sociològic i familiar, es troben desprotegides front 
el món laboral, resultant-los molt complicat, fins i tot 
de vegades impossible, incorporar-se al mercat laboral 
ordinari. Per això hem de potenciar tot un seguit de po-
lítiques específiques encaminades a desenvolupar un 
mercat de treball protegit, que permeti inserir a aquests 
individus d’una manera normalitzada, facilitant la seva 
integració laboral, personal i social, i que els serveixin 
de plataforma per poder passar al mercat ordinari. 

136. Un sector de la nostra societat que està sofrint més 
els efectes de la crisi econòmica que patim és, d’una 
manera alarmant i significativa, la joventut. Existeix un 
percentatge elevadíssim de joves que no són capaços 
d’entrar al mercat de treball al no poder aconseguir 
una primera ocupació que els doni una experiència 
bàsica per poder créixer com a treballadors i treballa-
dores. Per això, hem de desenvolupar un ampli ventall 
d’estratègies dirigides a: 

a).- Connectar el pas dels joves des de l’àmbit acadèmic 
de formació general, facilitant i desenvolupant una 
tasca d’acompanyament i assessorament en la seva 
entrada al món laboral. 

b).- Fomentar l’obtenció de certificacions veraces dels 
coneixements, aptituds i interessos de la nostra jo-
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ventut per poder aconseguir que el teixit empresa-
rial confiï plenament en les seves possibilitats. 

c).- Facilitar la possibilitat de desenvolupar pràctiques 
formatives específiques per a joves que els permetin 
adquirir uns coneixements bàsics dels diferents sec-
tors productius. 

d).- Incentivar la contractació de joves sense experièn-
cia al món laboral que permeti, d’una banda, donar-
los una seguretat personal que augmenti les seves 
capacitats i, d’una altra, transmetre coneixements i 
experiència de treballadors en actiu. En aquest sen-
tit, s’ha de facilitar tot un sistema de contractes de 
substitució que permetin connectar la mà d’obra 
que arriba al mercat laboral amb aquella que és a 
prop d’abandonar-lo. 

 

137. Turisme   

138. Ocupació i turisme –entenent aquest sector de ma-
nera àmplia- són dues cares de la mateixa moneda a 
la nostra illa. El nostre partit ha de treballar perquè el 
dinamisme demostrat pel sector i el bon comporta-
ment que ha tingut en els últims anys, malgrat la crisi, 
es traslladi a l’ocupació, tant des del punt de vista de 
quantitat com de qualitat dels llocs de feina. 

139. La nostra Federació ha de treballar per recuperar la 
relació amb els sindicats, els nostres aliats naturals, 
que s’ha vist menyscabada pels esdeveniments d’abast 
nacional, vaga general inclosa durant el govern de Za-
patero, i hem d’estar al seu costat en totes aquelles 
manifestacions de rebuig que promouen els sindicats, 
davant les retallades que es prenen des dels governs 
del PP. Tots els treballadors són el nostre electorat na-
tural i així ens han de veure. El nostre partit no ha de 
mostrar equidistància en l’àmbit social, ha d’actuar del 
costat del conjunt dels treballadors i els seus represen-
tants. 

140. El turisme és la principal indústria de la nostra illa, i 
més que això en aquests dies, és un dels pocs sectors 
econòmics que s’ha mantingut ferm malgrat l’embat de 
la crisi. No obstant això, el creixement del sector no s’ha 
traslladat a la creació d’ocupació, potser a causa que, 
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en un entorn d’estancament econòmic generalitzat, el 
sector empresarial ha adoptat decisions conservadores 
tant en relació amb la inversió com amb la contractació.   

141. La maduresa del sector turístic de la nostra illa és el 
suport essencial en el qual descansa la nostra estruc-
tura econòmica. Però no hem de deixar que la madu-
resa es converteixi en decadència. Per això els poders 
públics han d’impulsar la modernització i l’actualització 
de l’oferta amb actuacions molt diferents de la Llei Ge-
neral Turística recentment aprovada pel govern au-
tonòmic, que permet al sector hoteler seguir lucrant-se 
en base a reutilitzar instal·lacions obsoletes, sense exi-
gències de control en aquestes operacions.

Precisament, aquesta circumstància hauria d’aprofitar-
se per l’esponjament, tant delterritori com de l’oferta tu-
rística a zones madures, sobretot en casos d’edificacions 
fora d’ordenació.

La illa d’Eivissa per clima, instal·lacions, capital humà 
no pot seguir deixant d’aprofitar la oportunitat de crei-
xement i dinamització de l’economia que suposaria el 
turisme d’hivern.

141 bis. El desenvolupament del sector turístic ha de fer-
se considerant la seua compatibilitat amb el benestar 
dels ciutadans.  Per això hauran d’ordenar-se de forma 

immediata les activitats turístiques que estan prolife-
rant actualment i que es mouen amb comoditat en el 
limbo legal o al límit de la llei: hotels espectacle; beach 
clubs, discoteques flotants i altres ofertes existents en 
l’actualitat o que puguin arribar a tenir cabuda a la nos-
tra illa, però dins d’un marc adequat, acceptable als re-
sidents

142. Quant al propi model turístic, una paraula ha d’entrar a 
formar part del seu ADN: sostenibilitat. Som conscients 
que no podem consumir avui els recursos necessaris 
per al demà. El territori, el medi ambient i la cultura són 
instruments fràgils que en mans d’un desenvolupisme 
turístic desmesurat  perdran el seu llustre i es deprecia-
ran amb una oferta turística indistingible de la d’altres 
destinacions.   

143. “Eivissa” és una marca molt poderosa que hem de pro-
tegir amb totes les nostres forces per evitar que es de-
teriori, degradi i devaluï. Per això, les actuacions públi-
ques han d’anar encaminades a protegir el substancial i 
a prevenir actuacions contraproduents. L’administració 
ha de regular de manera intel·ligent l’oferta turística, 
molt especialment en aquells aspectes en els quals 
aquesta pugui atacar algun dels valors essencials en els 
quals descansa l’èxit d’Eivissa com a destinació turística.
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144. El territori i el paisatge de la nostra illa són factors 
clau per als nostres visitants. L’illa ha sofert, en aquest 
sentit, massa agressions com per assistir impassibles a 
la recuperació del discurs de les megainfraestructures, 
que tant va fracturar en el passat la societat eivissenca: 
ports esportius, camps de golf, urbanització d’espais 
naturals… El nostre partit ha d’alçar la seva veu amb 
energia defensant la integritat del litoral de l’illa i del 
seu interior. Qualsevol actuació que degradi la nostra 
costa, incloent els fons marins, o que deteriori el pai-
satge interior, ha de ser considerada un atac a la nostra 
principal font d’activitat econòmica i combatuda amb 
tota l’energia. 

145. En aquest sentit, hem de cuidar al màxim la integració 
del sector agrícola i pesquer com a eines fonamentals 
per a la conservació del nostre entorn, ja que seguei-
xen sent els que mantenen els nostres millors valors 
paisatgístics, cuiden el nostre camp, els nostres camins 
rurals, els nostres boscos i el nostre litoral. Per tant, és 
just que busquem també en l’activitat turística factors 
de compensació al seu esforç de mantenir i conservar 
el nostre paisatge, entre altres amb ajudes a la produc-
ció i comercialització del producte en el propi sector 
turístic, com a complement de marca diferenciadora de 
qualitat. 

146. D’altra banda, el mercat turístic s’està transformant, 
passant d’un model en el qual la turoperació era domi-
nant a un altre en el qual Internet ha posat en mans del 
consumidor final el poder de triar on, quan i què, oca-
sionant que les empreses turístiques hagin d’adaptar-
se tant a la manera de comercialització de la seva ofer-
ta com en el que fa referència a l’oferta en si mateixa. 
D’aquesta transformació forma part també la modifica-
ció dels hàbits vacacionals afavorit per canvis sociode-
mogràfics i també per l’èxit de les companyies aèries 
low cost, en apropar cada vegada més destinacions. La 
tendència sembla ser la de dividir les vacances en més 
períodes, però més curts. La nostra oferta ha d’adaptar-
se a aquests canvis de model, més encara, ha de lide-
rar-los creant producte turístic adequat a les noves de-
mandes, i això ha de traslladar-se al mercat de treball 
mitjançant la creació de nova oferta d’ocupacions en el 
sector turístic de més qualitat i valor afegit. 

147. El client és més exigent i desitja una atenció més in-
dividualitzada i diferenciada. Això, com qualsevol altre 
canvi, suposa un desafiament per a les empreses, però 
també per als treballadors, que veuen com els requisits 
per accedir a un lloc de feina s’incrementen. La conse-
qüència d’això és que l’esforç en formació i reciclatge 
dels professionals de l’hoteleria ha d’incrementar-se, 
tant pel que fa a la formació interna a les empreses, 
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que han de fer-se corresponsables del desenvolupa-
ment de les carreres professionals dels seus recursos 
humans, com pel que fa a la formació de les persones 
que demanden una ocupació, que han d’aprofitar els 
seus mesos de no ocupació a preparar-se millor per a 
les noves demandes del mercat de treball.   

148. En relació amb la connectivitat aèria, tal com s’ha es-
mentat anteriorment, el nou model turístic descansa 
en cert sentit en la facilitat del client a desplaçar-se del 
seu lloc de residència a la seva destinació, sense esca-
les, en vols directes de radi curt i mitjà, i baix preu, que 
permeten la realització d’‘escapades’ en diferents mo-
ments de l’any. En aquest sentit, el govern conservador 
actual ha deixat perdre l’enorme esforç realitzat pels 
anteriors governs progressistes, i s’han perdut nombro-
sos enllaços tant nacionals com internacionals. Si la si-
tuació no és ideal a l’estiu, es converteix en dramàtica a 
l’hivern, quan el terme ‘aïllament’ cobra el seu veritable 
significat. Una política intel·ligent de suport al sector 
turístic passa per la recuperació de quants més enllaços 
sigui possible per permetre l’arribada de visitants. 

149. Quant al tipus de turisme que es desitja atreure, ente-
nem que l’oferta actual basada en el trinomi sol-platja-
oci ha de complementar-se amb el turisme esportiu, 
cultural, turisme ecològic o ecoturisme, de l’oci actiu, 

del benestar i empresarial, i que per a això ha de recol-
zar-se la creació d’oferta en aquests àmbits. Així mateix, 
el turisme basat només en l’oferta hotelera està incom-
plet, ja que necessita d’una potent oferta complemen-
tària que enriqueixi la destinació. Aquesta oferta està 
conformada per centenars de petites empreses que 
són les que més estan sofrint l’embat de la crisi. Tot això 
acompanyat d’un important pla de promoció turística, 
el qual no només contemplarà tota aquesta oferta de 
que3 disposa la nosta illa con destí turístic privilegiat, 
sinó amés que potenciarà i farà especial esforç en el fet 
de que els nostres visitants puguin gaudir d’un clima 
privilegiat durant tot l’any , cosa que fa de la nostra plu-
ral oferta un important valor afegit. 

150. El nostre àmbit territorial insular és el que és i l’oferta 
que s’ofereix al nostre visitant actualment és limitada i 
va camí de caure en la decadència davant l’oferta que 
ofereixen altres destinacions que són els nostres con-
trincants. És important, per tant, conservar al màxim 
aquells béns naturals, patrimonials i culturals que dis-
posem, havent d’impulsar polítiques que contribueixin 
a això i poder crear així un atractiu turístic afegit al tri-
nomi sol-platja-música. 

151. Entre la varietat de productes, hem de cuidar especial-
ment el del turisme esportiu. En períodes on el PP està 
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restringint les inversions en aquesta matèria, ofegant 
amb les seves decisions als clubs esportius i anul·lant 
qualsevol inversió en instal·lacions esportives. Enfront 
d’aquesta actuació dels governs del PP, la FSE-PSOE ha 
de reivindicar inversions i ajudar als nostres esportistes. 
Tot això només es pot aconseguir fent de l’activitat es-
portiva un producte turístic, de manera que les nostres 
instal·lacions es posin en valor. D’aquesta manera, mi-
llorarem l’oferta turística a fi d’augmentar la producti-
vitat i, podrem compensar també als nostres i nostres 
esportistes. El turisme pot ser la clau del futur del nos-
tre esport. 

152. El Partit Socialista ha de reclamar amb tota l’energia 
la transferència de les competències en promoció turís-
tica al Consell Insular. Aquesta transferència ha d’estar 
dotada adequadament i ha de permetre que la nostra 
illa tingui, defineixi i executi la seva estratègia de pro-
moció de manera diferenciada. Aquest factor és essen-
cial perquè puguem competir en igualtat de condicions 
al mercat turístic, sense tuteles ni influències externes. 

153. Per acabar, des de la FSE, s’han de potenciar polítiques 
encaminades a lluitar contra l’oferta il·legal que desvir-
tua la realitat turística i en particular el tipus d’oferta a 
potenciar de la illa. Aquesta lluita ha d’anar encaminada 
a preservar la qualitat turística i a garantir els drets de 

l’empresari “legal”, amb la col·laboració entre Consell, 
Ajutaments i altres administracions com son l’Agència 
Tributària, amb la finalitat de poder realitzar amb eficà-
cia aquesta tasca.

154. Territori i sostenibilitat 

155. A) Ordenació Territorial 

156. El territori de la nostra illa d’Eivissa, és un element es-
càs i preuat per múltiples raons, i es converteix en un 
element fonamental. En la seva gestió hem d’aplicar 
sentit comú i coherència amb la finalitat de que la pre-
servació dels nostres recursos naturals garanteixi i per-
meti la seva compatibilitat amb el desenvolupament 
personal, social y econòmic, de les persones que viuen 
un necessari creixement econòmic, això ens permetrà 
garantir el futur de la nostra principal indústria, el tu-
risme. 

 157. Una política territorial equilibrada i coherent amb els 
nostres valors i recursos naturals, ha de permetre un 
creixement sostenible. Això és la base sobre la qual cal-
drà seguir treballant per garantir el futur social i econò-
mic d’Eivissa. El nostre futur passa per una nova cultu-
ra de preservació del nostre territori, ja que aquest és, 
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sens dubte, el nostre més preuat valor. 

 158. En aquest sentit són de profunda preocupació per 
part del nostre partit la recent aprovació de normati-
ves que, al nostre entendre, desregulen el que s’havia 
aconseguit fins ara, com són la Llei General Turística, i la 
Llei de Mesures per a una Economia Sostenible. 

 159. Les normatives esmentades es basen a dotar a les 
empreses de majors facilitats urbanístiques i de legalit-
zació d’activitats perquè puguin desenvolupar els seus 
projectes, posant, al nostre entendre, en perill els equi-
libris econòmics mantinguts fins ara. 

 160. Els instruments de gestió territorial de caràcter gene-
ral gairebé sempre han estat dissenyats pels governs 
conservadors. Hem de reconèixer que en els temps en 
què ens ha tocat la responsabilitat de governar, no hem 
set capaços de consensuar un canvi de model. 

 161. Un canvi que, segons els i les  socialistes, ha de lliurar 
per sempre les amenaces que suposen la sistemàtica i 
progressiva desaparició dels valors del territori en favor 
de la construcció de nova planta. 

 162. Les nostres illes, i especialment Eivissa, han estat les 
més perjudicades per la política territorial depredadora 
practicada històricament i que ha provocat un constant 

procés de degradació, donant lloc a situacions irrever-
sibles. 

 163. La permissivitat a la urbanització, o almenys la 
transformació sistemàtica del sòl rústic, a la qual cal 
sumar aquests últims anys una agressiva política 
d’infraestructures desmesurades, (vegeu carreteres, 
autopistes, autovies etc.) ha estat una constant en la 
gestió territorial dels successius governs conservadors. 

 164. Els i les socialistes estem convençuts/des que, al con-
trari del que havia anat succeint, la preservació del te-
rritori i del conjunt dels seus béns naturals, ha de per-
metre garantir el futur del turisme a les nostres illes i, 
per tant, la millora en la qualitat de vida de la nostra 
societat. 

 165. A dia d’avui, amb la tornarda a la totalitat de les ins-
titucions insulars dels governs conservadors, es repro-
dueix l’amenaça de l’aparició de més sòl urbanitzable, 
més facilitats per a la construcció en rústic i la reculada 
en les proteccions atorgades per governs progressistes 
en els últims anys.

166. Per combatre tals amenaces, serà necessari prendre 
mesures concretes, i aquestes passen per quatre fona-
mentals: 
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-La revisió de les Directrius d’Ordenació Territorial (DOT). 

-La modificació a la baixa de les pretensions urbanitza-
dores del PTI del 2005. 

-El manteniment, en l’essencial, de la llei 4/2008 i altres 
normatives proteccionistes. 

-La redacció i aprovació d’una Llei del Sòl autonòmica 
que integri la dispersa normativa actual en un únic 
marc normatiu que permeti dur a terme una política 
territorial sostenible. 

 

167 - B) Litoral 

168. En un concepte global de creixement sostenible i se-
guint amb el procés de preservació territorial, cobra es-
pecial rellevància el tractament que s’apliqui al nostre 
litoral, que sens dubte és on es concentra una major 
pressió urbanística pels anuncis de noves instal·lacions. 

169. En aquest sentit, és preocupant la recent presentació 
a les Corts Generals de l’avantprojecte de Llei de pro-
tecció i ús sostenible del litoral aprovada en consell de 
Ministres el passat 5 d’octubre i que,  bàsicament, retro-
cedeix en aspectes ja aconseguits de preservació del 
litoral. 

170. Els projectes de nous ports esportius són una part im-
portant en aquesta qüestió. És indubtable que existeix 
un debat obert sobre la necessitat d’un major nom-
bre d’amarraments per a embarcacions esportives i 
d’esbarjo; i davant aquest debat la nostra postura ha 
de ser clara al mateix temps que equilibrada. El nostre 
partit s’oposa i s’oposarà a la construcció de nous ports 
esportius en el nostre litoral. 

 171. La necessitat de més amarres i, si escau, la quantitat 
o la seva possible ubicació, no pot ni ha de quedar en 
mans d’uns pocs o dependre de mers estudis empresa-
rials. Per tant, proposem la redacció d’un “Pla Director 
Insular de ports esportius”, que avaluï la necessitat de 
nous amarres en les instal·lacions ja existents i deter-
mini un criteri clar d’actuació; prioritzant en qualsevol 
cas la reordenació dels ports ja existents que eviti la 
construcció de nous ports esportius i que fomenti els 
pantalans ecològics i rampes d’accés de petites embar-
cacions. 

 172. Cal tenir en compte que els ports esportius, no do-
nen solució als fondejos irregulars a les nostres platges. 
Aquest és un gran problema que hem de solucionar, a 
causa que fereix el nostre territori marí, gràcies al qual 
tenim les millors platges. Hem d’apostar per l’impuls 
dels sistemes de fondejos ecològics, que permetin 
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gaudir de les nostres platges amb seguretat i preservar 
els nostres fons marins. Tot això augmentant els medis 
humans i materials.

 173. Altres infraestructures que incideixen directament 
en el litoral són els ports comercials. A la nostra illa en  
tenim dos, a Eivissa i a Sant Antoni de Portmany, de ti-
tularitat estatal el primer i autonòmica el segon; 

 174. El port de Vila (Eivissa) està en plena remodelació, en-
tenem que amb un consens bastant majoritari fruit de 
les negociacions entre les diferents administracions im-
plicades i on els governs, insular i local del seu moment, 
tenen molt a veure. En el de Sant Antoni la situació a 
dia d’avui és més complicada i haurà de ser resolta amb 
urgència amb la redacció i aplicació d’una nova reorde-
nació d’usos i serveis. 

 175. Aquests ports, junt amb l’aeroport, són la principal 
porta d’entrada i sortida de la nostra illa, tant de passat-
gers com de mercaderies. En el cas de l’aeroport està fi-
nalitzant la primera part d’una important inversió i des 
del nostre partit ens congratulem de l’esforç que s’ha 
fet en aquesta important infraestructura, tot això amb 
el menor impacte territorial i mediambiental. 

176. Des de la FSE es proposarà la creació d’una reserva 
marina al voltant de les illes de ponent.

177. Ter. Un greu problema per al nostre litoral el consti-
tueixen els abocaments al mar d’aigües sense tractar, 
avui en dia una font de contaminació d’efectes alta-
ment nocius per a la imatge de la illa. El nostre partit 
defensarà i promourà les actuacions pertinents i coor-
dinades entre administracions dirigides a la lluita con-
tra aquest tipus de contaminació, de manera que per-
meti la recuperació de la qualitat de les aigües de les 
nostres platges. 

178- C) Noves Infraestructures 

177. Una vegada comprovat que no existeixen camps 
de golf sense aprofitament urbanístic, els i les socialis-
tes entenem que no hem de deixar cap porta oberta a 
la posible construcción de camps de golf a la nostra illa.

179. Les autovies (o autopistes) són el més clar exemple 
d’infraestructures sobredimensionades, executades 
sense consens i amb conseqüències territorials i econò-
miques encara vigents. Aquesta és una opció que xoca 
frontalment amb els conceptes de preservació territo-
rial i creixement sostenible, i que sense cap dubte fo-
menta sobretot l’ús del vehicle privat.  
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180. El PSOE planteja la necessitat d’inversió a la nostra 
xarxa de carreteres, si bé caldrà centrar-se en millores 
de la seguretat, amb projectes viaris integrats en el pai-
satge prioritzant, en tot moment, el transport públic so-
bre el vehicle privat. Reprendrem el projecte de millo-
ra  de la carretera d’Eivissa a Santa Eulària que resolgui 
la necessària fluïdesa de la via i garantitzi la seguretat 
d’usuaris i vesins. De la mateixa manera que el projecte 
de la carretera a Sant Joan o qualsevol altre projecte 
nou, es contemplarà sempre amb un carril bici i vials 
en superfície, a nivell i sense vials elevats ni subterranis. 
Promourem actuacions eficients per eliminar els punts 
negres de la nostra xarxa viària. 

181- D) Mobilitat.

182. L’alternativa en matèria de mobilitat passa per una 
decidida i ferma aposta pel transport públic i per a això 
proposem diverses línies d’actuació: 

a). L’elaboració d’un “Pla Director de Mobilitat Insu-
lar”, amb l’objectiu d’integrar les diverses línies 
d’actuació que permetin promoure en el transport 
públic un menor consum energètic i la millora de la 
seguretat viària. 

b) L’aposta per un “Consorci Insular de Mobilitat”, que 
permeti entre altres coses, l’efectiva aplicació del 
concepte “intermodalidad” especialment en el que 
al transport terrestre es refereix, la integració ta-
rifària de les diferents ofertes de transport urbà i 
interurbà, o la priorització de la qualitat del trans-
port col·lectiu potenciant aquells mitjans més efec-
tius per a cada necessitat (adequar les mides  dels 
vehicles que presten el servei al número d’usuaris de 
la línia d’autobusos i augmentar els horaris de pres-
tació se serveis) 

183- I) Habitatge.

184. L’habitatge segueix sent una preocupació per al nos-
tre partit i ho hem demostrat en les ocasions en què 
hem tingut responsabilitats de govern. Els anys de crea-
ció d’habitatges producte de la desmesurada construc-
ció/especulació han passat i ens trobem amb un parc 
d’habitatge construït que haurem de gestionar. El nos-
tre partit impulsarà el desenvolupament d’habitatge 
protegit facilitant l’accés a la mateixa a les persones 
dels col·lectius més vulnerables. 

 185. La ciutadania d’Eivissa es veu obligada a fer un major 
esforç personal i familiar per a l’adquisició d’un habi-
tatge digne, afectant aquest problema de forma molt 
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particular a determinats col·lectius amb menors recur-
sos, com poden ser els/les joves, la tercera edat o les 
famílies monoparentals. 

 186. No és un problema d’escassetat d’habitatges al mer-
cat lliure, sinó del seu preu, que es manté malgrat la 
situació de crisi. Per fer front a aquesta situació es farà 
necessària la intervenció de les administracions. 

 187. Cal treballar en la redacció i aprovació d’una norma-
tiva legal específica sobre la matèria, que faci un doble 
paper: d’una banda facilitar un parc d’habitatges de llo-
guer a preus assequibles, i per un altre, implementar 
mesures que facilitin l’adquisició a preus raonables, i tot 
això per treure del mercat habitatges construïts i que 
estan tancats i sense ús. 

 188. A l’empara de la normativa estatal i autonòmica, 
resultarà imprescindible la col·laboració dels Ajunta-
ments i del Consell Insular en el desenvolupament de 
les normatives. Això permetrà la posada a la disposició 
de l’Administració del parc d’habitatges construïts.

189. Impulsar la rehabilitació d’habitatges adquireix espe-
cial rellevància a les nostres illes, donada l’escassetat de 
territori disponible. Valor afegit tindran aquells projec-
tes de rehabilitació en zones degradades o en el casc 
antic dels nostres pobles o ciutats. Per tot això, apostem 

de forma clara per la rehabilitació del patrimoni cons-
truït en els nostres municipis, i per fer realment efectiva 
aquesta política, impulsarem l’aprovació d’ordenances 
d’inspecció tècnica d’edificis en tots els Ajuntaments. 

 190. A l’hora d’establir les bases d’un nou model de crei-
xement sostenible que, com hem assenyalat, ha de 
fonamentar-se en la preservació dels nostres recursos 
naturals, cobren especial rellevància les polítiques apli-
cables en tres matèries: aigua, energia i eliminació de 
residus. 

 

191- F) Aigua 

192. La sobreexplotació dels nostres aqüífers ens pot im-
plicar nombrosos problemes, per la qual cosa s’imposa 
un ferri control sobre les extraccions. Les plantes des-
salinitzadores existents, més la que es troba en fase 
de construcció, han de permetre cobrir les necessitats 
d’aigua potable de la nostra illa, aconseguint amb això 
la progressiva recuperació dels nostres aqüífers natu-
rals tradicionalment sobreexplotats. 

 193. A aquest efecte és absolutament imprescindible de-
dicar tots els esforços possibles a la culminació de les 
obres d’interconnexió de totes les dessalinitzadores 
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amb els seus corresponents dipòsits reguladors per 
garantir un subministrament eficient i amb cabal sufi-
cient, sense haver de sobreexplotar els pous 

 194. En honor d’una nova política de l’aigua exigirem el 
control i gestió insular de tan preuat recurs. La com-
petència insular en aquesta matèria permetria la seva 
optimització i la unificació de criteris en l’àmbit insular. 

 195. El cercle de tractament de l’aigua es tanca amb la de-
puració. Una correcta i completa depuració ens assegu-
raria la possible reutilització per a usos diversos entre 
els quals cal ressaltar el reg. D’aquí la importància d’un 
correcte manteniment de nostres estacionis depurado-
res i la inversió en la separació de xarxes de pluvials i 
residuals. 

 

196- G) Energia.- 

 197. L’energia és un segon factor a tenir en compte i que 
ha de resultar determinant en el dia a dia de la nos-
tra societat. Els i les socialistes apostem clarament per 
l’arribada del gas natural a la nostra illa, tant per a la 
producció energètica, com per a l’ús domèstic. 

 

198. Treballarem per a la implantació d’energies netes i re-
novables i en l’establiment de criteris d’ecoeficiència als 
edificis públics. 

 199. En matèria de residus és fonamental l’execució de el 
“Pla de Residus” íntegrament i el seu estricte compli-
ment per part dels Ajuntaments. 

 200. L’eliminació dels residus passa fonamentalment pel 
reciclatge i la reutilització, havent d’arribar a la man-
comunitat intermunicipal d’aquest servei per a la seva 
optimització. 

 201. Després dels devastadors incendis forestals patits 
aquests dos últims anys que han assolat paisatges 
d’incalculable valor sobretot a la zona de Sant Joan, la 
FSE-PSOE ha de buscar el màxim suport de totes les ad-
ministracions i partits polítics a fi de garantir una bona 
política de prevenció d’incendis forestals. 

 202. Per a això, és fonamental comptar amb la propietat  
de finques en aquestes zones i, al seu costat i amb els 
recursos de l’administració, poder redactar el millor pla 
per a la prevenció i lluita contra aquest tipus de catàs-
trofes perquè mai tornin a repetir-se. 

 203. En aquest marc de coses, hem de col·laborar per a 
la implementació d’indústries que millorin la gestió de 
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les nostres zones boscoses. Lluny de deixar-les eterna-
ment “en guaret”, haurem de fer plans de gestió acon-
seguint un rendiment dels seus productes a través de 
producció de biomassa o altres accions que ajudin en la 
conservació de les masses boscoses.   

 204. Els drets de les persones   

205. Benestar

206. Des del Partit Socialista hem de lluitar per garantir 
que l’Estat de Benestar que hem generat a Europa en 
aquests últims anys no segueixi retrocedint com a con-
seqüència de les polítiques de retallades de drets que 
està duent a terme en aquests 11 mesos de govern, el 
Partit Popular. Si hem estat capaços d’apropar-nos a les 
millors condicions socials que als països més avançats 
del nostre entorn ja existien, hem de treballar amb 
afany per recuperar les prestacions per a les persones 
més desfavorides i tots els serveis públics del nostre 
Estat de Benestar. No podem seguir retrocedint en la 
gestió del públic en àrees tan claus com la sanitat, edu-
cació, investigació i protecció social amb igualtat de cri-
teri per a tota la ciutadania.

207. La lluita pels drets de les persones, ha estat part dels 
nostres senyals d’identitat com a socialistes. Potenciar 

polítiques que facilitin la vida a la població en general i 
de forma especial a les persones més vulnerables, és el 
nostre repte i obligació, sobretot en aquests moments 
d’incertesa econòmica on alguns col·lectius de perso-
nes, donada la seva vulnerabilitat, necessiten polítiques 
fermes que facin respectar els seus drets i garanteixin 
les seves necessitats bàsiques. 

208. Territorialment, tenim a Eivissa una població molt 
plural, hi convivim cultures molt diferents, però la nos-
tra vocació universal ens obliga a considerar que els 
drets són iguals per totes i tots. Enfortir a les persones, 
facilitar-los l’accés als recursos, afavorir la participació, 
tant en el teixit social com en la gestió pública, serà 
la millor forma de garantir la seva llibertat i autono-
mia. Però aquesta llibertat només està garantida quan 
aquests recursos són un dret i no una beneficència al 
capritx dels poders públics o privats. Només quan els 
recursos més elementals poden ser exigits davant un 
jutge i no suplicats, generen dret i per tant llibertat en 
les persones, tinguin l’origen que sigui. 

209. Al nostre país, els governs socialistes han apostat de-
cididament per la protecció social, millorant la vida dels 
qui més dificultats tenen. Això és una manera efectiva 
d’avançar en la igualtat de les persones.
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210. L’aprovació de la Llei de Promoció de l’Autonomia 
Personal i Ajuda a la Dependència va ser un pas molt 
important del govern socialista central l’any 2006. El 
nostre objectiu com a socialistes ha de ser trobar fór-
mules per mantenir els drets que aquesta llei ha intro-
duït per a les persones amb necessitats especials i les 
seves famílies. El Partit Popular, amb l’excusa de la crisi 
econòmica, està procedint a desmantellar la Llei, ne-
gant prestacions i eliminant recursos. És per això que 
hem d’esforçar-nos especialment, exigint la seva con-
tinuïtat a fi de garantir el dret a aquestes persones, i el 
consegüent benefici que això repercuteix per a cuida-
dores, cuidadors i tot el seu entorn familiar.

211. Vivim un temps global que contribueix a generalitzar 
les migracions forçoses a la recerca de treball i de mi-
llora de la vida. Un exponent clar d’aquests fluxos és 
Eivissa, on convivim amb diverses nacionalitats, cosa 
que ha suposat una transformació de les polítiques lo-
cals per donar resposta a les noves realitats. Respecte a 
la immigració, la política espanyola ha marcat avanços 
molt importants, tant en l’àmbit del nostre país com en 
la cooperació internacional, treballant per a la defensa 
dels drets i la dignitat de les persones.

212. El model espanyol de política migratòria descansa en 
la legalitat, perquè només des d’aquesta podem arribar 

a gestionar una realitat tan complexa i canviant. Acon-
seguir articular una convivència normalitzada ha de ser 
nostre major repte, treballar per la integració des del 
respecte dels qui resideixen amb nosaltres, és la nostra 
responsabilitat.

213. No podem permetre’ns una societat que discrimini a 
les persones immigrants, ja que trenca la convivència. 
No és mitjançant l’exclusió com podem construir una 
societat forta i cohesionada. No obstant això, tampoc 
podem permetre que la immigració provoqui enfron-
taments entre les persones, per la qual cosa serà molt 
important treballar en polítiques que permetin una 
convivència social entre tots i totes i una acceptació 
de diferents cultures, lluitant cap a la integració de les 
persones immigrants. La persona immigrant  també ha 
d’acceptar la nostra cultura i els nostres hàbits i la seva 
integració en el model social de la nostra illa ha de ser 
una realitat, no una utopia.

214. La conjuntura econòmica actual està afectant cla-
rament als sectors més desfavorits del nostre entorn. 
Això genera una major demanda de serveis d’atenció 
primària social, on els recursos són limitats i la majoria 
de les vegades l’atenció no és la desitjada per a la reso-
lució dels problemes. Les administracions locals són la 
porta d’entrada de les demandes per estar més prop 
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de la ciutadania. Poder prestar uns serveis socials de 
qualitat no és solament una obligació, sinó l’aplicació 
d’un dret. Per a això hem d’apostar per una plena coor-
dinació entre el Consell Insular i els Ajuntaments, així 
com amb aquells organismes o entitats que treballin 
directament amb les persones, a fi d’optimitzar recur-
sos i desenvolupar polítiques socials encaminades a 
aconseguir la mateixa fi. Els serveis socials hauran de 
ser transparents, àgils, justs i igualitaris.

215. És imprescindible el desenvolupament de serveis es-
pecífics que permetin a les persones manejar adequa-
dament les seves vides, fomentin la seva autonomia i 
acabin amb el risc d’exclusió social. 

 

216. Igualtat i conciliació
217. Si alguna cosa defineix al nostre partit són els seus 

principis i els valors que ha defensat al llarg de la seva 
història: la llibertat, la igualtat i la solidaritat.

218. L’impulsar polítiques que afermin drets a la ciutada-
nia sigui el que sigui la seva condició social, i que els 
permetin poder accedir a les mateixes oportunitats, 
perquè l’esforç i les capacitats de cadascú siguin l’únic 
límit als nostres somnis, perquè ningú es vegi condicio-

nat per la seva classe social, lloc de naixement, situació 
familiar, gènere, raça o orientació sexual a l’hora de ser 
protagonistes de la seva pròpia destinació, el treballar 
en aquesta línia, és estar respectant els drets humans i 
complint la nostra Constitució.

219. Les i els socialistes sabem que vivim en un món des-
igual, on aspectes aliens a les nostres capacitats i al 
nostre esforç ens impedeixen realitzar el nostre pro-
jecte de vida. El nostre objectiu sempre ha estat lluitar 
contra aquest condicionament extern.

220. En aquesta lluita per la igualtat d’oportunitats, les i 
els socialistes tenim clara consciència de la realitat his-
tòrica que és que més del 50% de la població, que són 
les dones, està en clar desavantatge respecte a l’altra 
meitat, en diversos àmbits de la vida. Malgrat l’ingent 
treball realitzat en aquest aspecte, sobretot des del go-
vern central, amb l’aprovació d’importants lleis com són 
la Llei contra la Violència de Gènere i la Llei d’Igualtat, 
han posat les bases perquè la llibertat a través de la 
igualtat d’oportunitats sigui una realitat; hem d’apostar 
ara per un treball encaminat al fet que tota la societat 
i en particular les dones gaudeixin dels seus drets, i a 
aconseguir la plena igualtat real i efectiva entre homes 
i dones, sigui quina sigui la seva condició en la nostra 
societat. 
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 221. El dret a la plena participació de les dones en tots els 
àmbits, tant públics com a privats, en igualtat de con-
dicions, no pot suposar una càrrega insuportable per 
haver d’assumir també en exclusiva el rol tradicional-
ment adjudicat de la cura de la família, de la casa, dels 
fills i filles i de les persones dependents. Hem de vet-
llar perquè els principis que implanta la Llei d’Igualtat 
entre Dones i Homes es portin a terme, establint eines 
per garantir l’accés ple de la dona a l’ocupació en igual-
tat de condicions laborals (a igual treball, igual salari), 
incidint especialment en la veritable coresponsabilitat 
entre homes i dones, i la promoció laboral fins a les més 
altes responsabilitats, tant en l’empresa privada com en 
l’Administració, aconseguirem el veritable objectiu de 
l’equiparació laboral.

222. Des del nostre partit, treballarem per tal qe la repre-
sentació masculina i femenina en totes les esferes de 
poder i càrrecs de responsabilitat sigui cada vegada 
més proporcional. Si la meitat de la població del nostre 
país son dones, és de lògica que haurien de represe-
nar el 50 % dels càrrecs de relevància en tots els àmbits 
socials, així les seves aportacions facilitarien una visió 
més propera i més justa de la realitat a la qual ens en-
frontem.

223. La reforma laboral implantada pel Partit Popular, 
afecta de manera especial a les dones, que ja de per 
si mateix es troben en situació d’especial vulnerabilitat.

 Les polítiques de conciliació es presenten com una 
questió “ de i per “ les dones.

 La legislació bàsicament regula permisos per a donar 
respostes a moments puntuals i del cicle de vida- ma-
ternitat, accidents, movilitat, etc, i no té present les ne-
cessitats quaitianes i personals de les persones emplea-
des.

 Només afermant la situació laboral de les dones, per-
metent l’accés, manteniment i promoció en igualtat de 
condicions aconseguirem la plena equiparació.

224. La violència de gènere segueix sent una de les pitjors 
xacres que manté la nostra societat en l’actualitat, i és 
la demostració més greu de la desigualtat existent en-
tre homes i dones. Hem de lluitar contra ella en tots els 
seus vessants, tant física com a psicològica, entenent 
que l’única forma acabar amb ella és des de l’educació 
en igualtat de drets i oportunitats. Garantir la conti-
nuïtat de l’aplicació de la Llei Integral contra la Violèn-
cia de Gènere, que protegeix a les dones víctimes de 
maltractaments, exigir el manteniment de les políti-
ques d’igualtat a les nostres illes, canalitzades a través 
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de l’Institut Balear de la Dona, i no permetre passos en-
rere en la tasca de conscienciació social que s’ha dut a 
terme amb els governs socialistes, són alguns dels nos-
tres principals reptes de futur. 

225. Des del partit pensem que la base fonamental sobre 
la qual hem de treballar contrqa la Violència de Gènere, 
es divideix en els següents pilars:

-EDUCACIÓ: Programes que fomentin la igualtat en-
tre homes i dones en totes les etapes escolars.

-INDEPENDÈNCIA ECONÒMICA. Moltes dones no 
denuncien els maltractaments i segueixen al costat 
dels seus maltractadors, per no tenir independèn-
cia econòmica per sentir-se suficientment segures i 
donar el pas, especialment, si tenen menors al seu 
càrrec.

-CONCIENCIACIÓ SOCIAL: Les campanyes publici-
tàries contra el maltractament que s’han dut a terme 
en els últims anys, han aconseguit que aquest as-
sumpte passi de veures com un “assumpte” d’àmbit 
familiar i a convertir-se en un problema de tota la 
nostra societat. És per això que considerem de 
màxima importància seguir treballant per fer visible 
aquest problema i que cada vegada siguin menys 
les persones que disculpin aquest tipus d’actes i ho 

considerin un  repugnant atemptat contra la digni-
tat humana.

226. Garantir les unions entre persones del mateix sexe, 
elevar les unions homosexuals a la categoria de matri-
moni, són signes d’igualtat i de respecte. El recurs del 
Partit Popular contra la Llei que permet el matrimoni 
entre persones del mateix sexe, no és més que un atac 
frontal als seus drets. Des del Partit Socialista seguirem 
de ben a  prop l’evolució d’aquest injust recurs i no de-
sistirem en la nostra lluita per que la llibertat de totes i 
tots sigui més efectiva.

227. Afegir el factor que des del nostre partit considerem 
fonamental per tal que  la igualtat i conciliació puguin 
deixar de ser termes d’acció política i es converteixin 
en una realitat TRANSERSALITAT O MAINSTREAMING. 
Entenem que si separem les polítiques d’igualtat en un 
sòl bloc, com mesures puntuals i les deslliguem de la 
resa de camps d’actuació, mai seran efectives, ja que la 
teoria mai es durà a la pràctica . És per això que des del 
partit socialista volem que la visió de gènere s’apliqui 
en totes les accions i plans de feina que duguem a ter-
me per a la illa d’Eivissa. 
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228. Sanitat i serveis socials 
 229. Davant la modificació de la Llei de salut sexual i re-

productiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, els 
i les socialistes ens oposem a aquesta modificació ja 
que suposa una reducció de drets de les persones que 
aquesta llei reconeixia, drets que havien estat aconse-
guits després de molts anys de lluita per part de molts/
es companys i companyes socialistes.

230. Un dels nostres principals objectius és seguir lluitant 
com fins ara, per una sanitat pública, universal i de qua-
litat, fent front a les retallades de l’actual govern que 
solament van encaminades a beneficiar a uns pocs, a 
més de minvar la qualitat del servei sanitari, a costa del/
de la  l’usuari/a.  La recent implantació de fórmules de 
copagament (targeta sanitària, copagament de medi-
caments, exclusió de pagament d’alguns fàrmacs.....) 
han minvat els drets de la ciutadania a més de contri-
buir a reduir la capacitat econòmica de les persones 
usuàries dels serveis. Des de la FSE es lluitarà per recu-
perar aquests drets perduts i restablir la sanitat pública 
i universal plena.

231. Per a la ciutadania d’aquesta illa, la prioritat en matè-
ria d’assistència sanitària  és que aquesta sigui pública 
de qualitat, segura, universal i ràpida i per això treba-
llarem amb el màxim esforç per a la seva recuperació.

232. El nou hospital Can Misses és la major prioritat com 
infraestructura bàsica, per la qual els i les socialistes llui-
tarem amb tots els mecanismes possibles, ja que és ara 
per ara una conseqüència de la paràlisi, pràcticament 
total, d’aquest projecte per part del PP, la qual cosa 
provoca que una vegada més la ciutadania de la Illa 
d’Eivissa es vegi mancada d’una infraestructura bàsica i 
necessària per a la cura de la seva salut.

233. Els i les socialistes haurem de lluitar perquè aquest 
projecte sigui una realitat molt aviat i, si bé les condi-
cions econòmiques actuals aconsellen buscar models 
de gestió que afavoreixin la reducció de costos, per al 
projecte socialista això no ha de suposar una reducció 
de serveis ni que aquests costos siguin a càrrec de les 
persones usuàries. Hem de vetllar pels drets de la ciuta-
dania alhora que hem de treballar per a una gestió pú-
blica d’aquest recurs introduint quants agents polítics 
i socials siguin necessaris per a garantir la continuïtat 
d’aquests serveis. La salut de les persones no és un ins-
trument de joc.

234. Gràcies al treball del PSOE i després de molts anys de 
lluita, teníem un model de sanitat pública exemplar. 
Avui aquest model està en vies d’extinció conseqüèn-
cia de les contínues retallades per part del govern del 
PP. El nostre objectiu ha de ser una sanitat que s’ajusti 
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a les necessitats dels i les pacients. Hem de buscar fór-
mules que garanteixin l’optimització i bona gestió dels 
recursos sanitaris, seguir treballant en polítiques de 
prevenció i lluita contra els mals hàbits, per contrares-
tar les actuals retallades a la sanitat  pública. 

235. Les noves tecnologies han de ser nostra aposta clara 
al món sanitari i l’actual model sanitari ha d’avançar cap 
a sistemes que garanteixin la prevenció de malalties, 
la detecció precoç de problemes de salut que puguin 
provocar efectes majors i irreversibles i sobretot una 
assistència que garanteixi al malalt processos de conva-
lescència domiciliaris vigilats però que redueixen clara-
ment els costos sanitaris, i en determinades situacions 
dignifiquen la situació del pacient i del seu entorn.

236. Els recursos sanitaris actuals són insuficients durant 
els mesos estiuencs quan la població de la illa arriba a 
triplicar-se. Aquesta realitat no pot suposar una càrrega 
per als residents a la illa ni econòmicament ni a nivell 
de serveis. Per això haurem d’estudiar fórmules que 
ajudin a pal·liar aquesta saturació dels serveis sanitaris 
durant la temporada turística involucrant per a això als 
agents socials que provoquen que aquesta situació es 
produeixi.

237. La realitat física del nostre arxipèlag és la que és i no 
podem disposar en aquesta illa de tots aquells recursos 

necessaris per garantir en tot moment la salut de les 
persones. És inevitable per tant que en algun moment 
s’hauran de seguir consultes o processos mèdics a una 
altra illa o un altre lloc. Hem de treballar perquè això no 
suposi per la persona que ho necessita més trastorn del 
que ja és per si mateix, establint polítiques que ajudin 
a els qui es trobin en aquesta situació. La coordinació 
entre diferents institucions ha de ser aquí una prioritat.

238. L’aprovació de mesures restrictives per part del PP, 
ha provocat que ara per ara la sanitat pública no arribi 
a persones immigrants, persones en situació de des-
ocupació, persones en situacions desfavorides... Això 
suposa un atac als drets de les persones al no garantir 
l’assistència sanitària, encara quan aquestes es trobin 
en situacions extremes. Els i les socialistes buscarem 
fórmules que garanteixin l’assistència universal a totes 
aquelles persones que per la raó que sigui es trobin a 
la nostra illa, emprenent per a això, aquelles actuacions 
que siguin necessàries perquè la cobertura d’aquest 
cost sanitari repercuteixi on procedeixi (convenis bila-
terals amb altres comunitats autònomes, acords amb 
altres països...). 
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239.-Atenció primària. 

240. Efectivitat dels recursos humans a fi de garantir la 
ràtio adequada, així com un major nombre de recursos 
per als professionals tant relatius a diagnòstics com a 
terapèutics, han de ser els nostres senyals d’identitat en 
atenció primària. Una bona atenció primària garanteix 
menys atenció especialitzada o hospitalària. 

241. Enfront de les polítiques de retallada exercides pel 
Partit Popular, que repercuteixen cap a una deficient 
atenció les persones i la consegüent càrrega laboral 
que sofreixen les i els professionals del sector sanitari 
i en particular en atenció primària, que és on es pro-
dueix una major càrrega assistencial; els socialistes 
hem d’emprendre actuacions amb la finalitat de ga-
rantir tant els drets de les persones com els de els i les 
professionals i hem d’iniciar actuacions que permetin 
coexistir l’estalvi en atenció primària amb una adequa-
da atenció. El tancament dels centres de salut en horari 
de tarda, ha provocat una major càrrega laboral pels i 
les professionals, un problema per als usuaris d’aquests 
centres per compaginar la visita del seu professional 
amb la vida laboral i familiar, a més de la saturació dels 
serveis d’urgència. Una correcta planificació d’horaris 
assistencials ha de ser una prioritat que ha d’impulsar-
se des de la FSE. 

 242- Atenció especialitzada. 

243. En aquests últims mesos, les llistes d’espera tant a 
l’hospital Can Misses, bé sigui per rebre assistència de 
professionals especialitzats com per intervencions qui-
rúrgiques, així com del nou hospital Són Espases (cas 
que el pacient requereixi ser trasllat a aquest centre sa-
nitari), s’han incrementat de manera incontrolada i en 
cotes mai vistes durant governs socialistes. L’actual go-
vern del PP és insensible davant aquest desmesurat in-
crement de llistes d’espera. Tots els i les socialistes hem 
de lluitar per tornar a la seva normalitat i dins d’uns cà-
nons respectables, les llistes d’espera per a assistència 
especialitzada. A més la insularitat no ha de suposar 
tampoc un cost afegit per a la persona que va a rebre 
assistència fora de la seva illa de residència habitual.

 244. Una vegada posat en funcionament el nou hospital 
Can Misses serà primordial determinar la corresponent 
cartera de serveis a fi de garantir no solament el dret 
dels i les usuàries, sinó també les condicions laborals de 
professionals que allí desenvolupen les seves funcions, 
a més d’optimitzar al màxim tots els recursos existents. 
L’edifici actual no s’ha d’abandonar, i per tant els i les so-
cialistes haurem de treballar perquè s’optimitzi aquest 
recurs i haurem de buscar polítiques de suport per 
convertir-ho en un centre sociosanitari i que ha de ser-
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vir per corregir la desigualtat territorial existent quant a 
serveis socials i sanitaris existent a la nostra illa. 

245. Hem de comprometre’ns a aconseguir al nou hos-
pital, un augment de la cartera de serveis amb noves 
prestacions: Hemodinàmica, Ressonància magnètica, 
Maxil·lofacial, Cirurgia Vascular, Neurocirurgia i Ra-
dioteràpia, prestacions de les quals actualment man-
quem i que repercutiran de forma molt positiva en la 
qualitat, de l’assistència, rapidesa de les prestacions i 
en conseqüència disminució de la llista d’espera, tant 
mèdica com a quirúrgica. Els/les pacients desitgen ser 
tractats/des pels mateixos professionals que els visiten 
i diagnostiquen, i realitzar els menys trasllats possibles 
fora de l’Illa, per evitar d’aquesta forma els nombrosos 
trastorns que ocasionen tant a pacients com a les seves 
famílies.

246. Serveis socials.

247. A l’anterior legislatura, quan hi havia un govern pro-
gressista, a la nostra illa i en la nostra comunitat no es 
pogueren completar una sèrie de recursos que venien 
ja plantejats per l’anterior legislatura governada per 
la dreta. No es van poder completar simplement per 
tractar-se de macroprojectes molt necessaris com a 
recursos però molt innecessaris com a projecte. Això 

ha provocat que la desigualtat històrica existent a la 
nostra illa quant a serveis socials a dia d’avui perduri. 
L’aprovació de la Llei de Dependència, ara per ara ame-
naçada per les retallades del PP i amb possibilitat d’una 
forta reducció en les seves prestacions; ha suposat un 
avanç molt important per garantir drets a les persones, 
però alhora ha suposat una càrrega econòmica molt 
important per a les institucions, tant locals com a au-
tonòmiques. És una realitat a la qual no podem fer cas 
omís i ha de ser per als i les  socialistes la nostra labor en 
aquest camp. La continuïtat i la garantia d’aquests re-
cursos es deurà a correctes polítiques de finançament i 
la gestió d’aquests recursos seran una mostra de la nos-
tra capacitat.

248. Hem d’apostar per desenvolupar la carta de serveis 
que promulga la Llei de serveis socials aprovada el juny 
de 2009, la qual cosa garantirà disposar de suficients 
llits sociosanitaris per atendre les necessitats que es 
presenten a la nostra illa. Establir així mateix l’adequada 
xarxa de centres de dia d’acord a les necessitats socials 
que es presenten tant per a persones majors, com per 
a persones amb discapacitat, trastorn mental o en risc 
d’exclusió social. Hem de defensar no únicament la 
continuitat dels centres residencials que es troben fun-
cionant, sino també aquells que a dia d’avui no ho es-
tan,  a més de dotar-los del personal necessari i amb 
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un ferfil professional adequat per tal de garantitzar un 
servei acord a les necessitats que plantegen els resi-
dents. Trobar fórmules públiques de gestió apropiades 
serà el nostre objectiu principal a fi de poder sustentar 
aquests serveis, incloses les que introdueixin la cohabi-
tació del capital públic i privat. 

249. Hem de buscar adequades polítiques de suport per 
desenvolupar i garantir la cura a domicili a persones 
amb necessitats especials, tant des de les institucions 
competents per a això, com potenciant la figura de cui-
dadors/es la qual cosa no solament afavoreix la cura de 
la persona necessitada, sinó que contribueix a la crea-
ció d’ocupació, generant per tant una necessària pau 
social. Per als i les socialistes aquesta ha de ser nostra 
aposta i dins d’una escala de prioritats, l’atenció a per-
sones a domicili ha de ser una de les primeres. Els drets 
de les persones cuidadores han de ser també una prio-
ritat en les nostres polítiques sociosanitàries.

250. L’especialització de persones en el camp sociosanitari 
és a dia d’avui una assignatura pendent. Hem d’apostar 
per a això, ja que no solament es compleix amb la ne-
cessitat de cobrir places laborals en aquest camp, sinó 
que també això pot contribuir al fet que persones en 
situació d’atur procedents d’altres sectors puguin inte-
grar-se de nou a la vida laboral després d’un adequat 

procés de formació. Haurem de ser capaços de desen-
volupar polítiques que garanteixin aquesta formació 
en l’àmbit sociosanitari.

251. Eivissa ha estat destinació triada per moltes persones 
com el seu lloc de retir. Aquestes persones són avui 
persones majors que necessiten d’una assistència que 
no estem en condicions d’oferir degut a l’actual situació 
econòmica. Per això les polítiques que contribueixin a la 
inversió d’altres agents en el camp sociosanitari poden 
pal·liar aquesta necessitat existent. Així mateix haurem 
d’impulsar polítiques per a la reconversió d’algun esta-
bliment hoteler obsolet, a fi que pugui ser reconvertit 
en centre residencial per a persones majors, amb el que 
es podrà pal·liar el dèficit de llits existents i no suposarà 
ni una càrrega per al nostre paisatge, amb la construc-
ció de nous recursos, ni una càrrega per a les nostres 
institucions. 

252. Educació

253. L’Educació ha de continuar sent un dret bàsic univer-
sal, concebent-la com a factor de progrés individual 
i social. La desigualtat entre éssers humans, o entre 
societats, pot correlacionar-se en gran mesura amb 
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les diferències educatives i amb la palesa desigualtat 
d’oportunitats de progrés que es vinculen amb la seva 
manca. Els i les socialistes hem de seguir apostant per 
una educació pública, gratuïta i laica i hem de treballar 
perquè la ciutadania tingui lliure accés a la mateixa i en 
les mateixes condicions i amb les mateixes oportuni-
tats i recursos. 

254. Les administracions educatives disposaran dels mi-
tjans necessaris perquè tot l’alumnat aconsegueixi el 
màxim desenvolupament personal, intel·lectual, so-
cial i emocional. Devem ser conscients de l’existència 
d’alumnat amb necessitat específica de suport edu-
catiu, donant-li una educació oportuna perquè pugui 
aconseguir aquest desenvolupament. Per a això sem-
pre es procurarà donar recolzament al centre. De no ser 
possible se li garantirà el recolzament en un centre es-
pecial, que li ajudi a integrar-se en un futur a la societat.

255. Per a nosaltres, l’Educació és clau en una quàdruple 
vessant: 

1.- Com a factor de cohesió social i territorial, essen-
cial per a l’estat democràtic i l’exercici de les lliber-
tats, i com a indicador del progrés d’una societat, 
vinculat a valors de convivència ciutadana bàsics. 

2.- Com a factor de capacitació individual i col·lectiva, 
d’equiparació d’oportunitats i de compensació de la 
desigualtat, per a l’increment de les expectatives in-
dividuals i reducció de la vulnerabilitat laboral i so-
cial. 

3.- Com a factor de progrés econòmic, en la mesura 
en què impulsa el desenvolupament tecnològic, la 
major productivitat i competitivitat econòmiques. 

4.- Com a factor de desenvolupament general de 
la societat que el seu objectiu ha de ser aconseguir 
major grau de progrés i maduresa social. 

256. Considerant que l’educació no és solament formació 
de la persona, sinó que és una necessitat bàsica de tot 
ésser humà per al seu desenvolupament i dins d’un en-
torn pluripersonal, les estratègies d’inversió en educa-
ció han de ser sempre la nostra prioritat política i pres-
supostària, concebent l’educació com part integrant de 
les persones en totes les etapes de la vida i no única-
ment en els trams escolars formals.

257. Des de la FSE s’ha de fer una ferma defensa del pro-
fessorat davant els atacs i desqualificacions que conti-
nuament s’estan vertint sobre aquest col·lectiu, estar al 
seu costat per quan ells ho necessitin, a més d’adquirir 
el compromís de revisar el seu conveni laboral i que 
aquest no sigui modificable a gust d’uns pocs.
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258. Els governs socialistes sempre s’han distingit per les 
millores introduïdes en el camp educatiu i en els pro-
cessos formatius. El nostre esforç ha d’estar ara encami-
nat a mantenir l’escolarització universal fins als 16 anys 
amb una oferta adequada i amb els recursos necessaris 
en qualitat i amb la quantitat suficient, que garanteixi 
la conciliació de la vida laboral dels progenitors i dins 
d’uns cànons de qualitat i excel·lència educativa.

259. Les nostres propostes han d’estar encaminades a:

260. El manteniment de la xarxa pública de centres esco-
lars en tots els seus nivells educatius, des de l’educació 
infantil de 0-3 fins al nivell universitari; creant on no n’hi 
hagués, infraestructures per a educació infantil de 0-3 
anys a fi que existeixi aquesta oferta educativa en tots 
els municipis. D’altra banda i conseqüència que la po-
blació a la illa d’Eivissa sofreix continus canvis conse-
qüència de la situació econòmica i laboral present, hau-
rem d’establir sistemes de vigilància a fi de preveure en 
la mesura que sigui possible les necessitats que es pu-
guin preveure a conseqüència d’aquesta fluctuació de 
la població. La planificació en educació ha de ser una 
eina de treball útil i dinàmica sent per als i les socialistes 
un senyal important que ens identifiqui.

261. Hem d’apostar per una oferta educativa i formativa 
para persones adultes, que ha d’estar encaminada no 

solament a donar cobertura a les necessitats laborals 
existents, sinó també a la formació integral de les per-
sones dins del nostre entorn i integrat en una aposta de 
futur en la qualitat dels serveis que s’ofereixin. Els i les  
socialistes hem d’apostar per la creació d’una xarxa de 
centres integrats de formació per a l’ocupació, centres 
que disposaran d’una oferta adaptada a les circumstàn-
cies laborals i personals de les persones interessades a 
participar en els cicles formatius oferts.

262. Defensarem la gratuïtat del primer cicle d’educació 
0-3 i l’atenció de les necessitats especials des de aquest 
cicle dotant de personal especialitzat, com ATE, per a 
garantitzar una bona atenció als nens amb necessi-
tats especials). Lluitarem a favor de l’èxit escolar de tot 
l’alumnat amb la finalitat de disminuir dràsticament la 
taxa de fracàs i abandó prematur existent a la nostra 
illa. Això comporta actuacions des de l’educació infan-
til fins als plans específics en primària i secundària; així 
com actuacions amb els progenitors en aquells àmbits 
socials més disminuïts. Per això apostarem per la do-
tació de fons i projectes especials per a l’actuació en 
zones i sectors socials amb major incidència d’aquests 
factors negatius.

263. La formació bàsica ha d’estar garantida per a tota la 
població. Per a això proposarem mesures perquè tot 
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l’alumnat obtengui les titulacions, competències,  i ca-
pacitats bàsiques i imprescindibles, abans d’abandonar 
el sistema, mesures que estimulin la permanència en el 
sistema fins als 18 anys i que es pugui al final de la vida 
educativa compaginar aquesta amb l’activitat laboral. 

264. Els ensenyaments artístics tenen nombroses sortides 
laborals a les nostra illa, sent la seva oferta insuficient 
malgrat les inclinacions vocacionals del nostre alum-
nat i les necessitats del nostre teixit econòmic. Hem 
d’apostar per eines modernes i adaptades a les noves 
tecnologies per ampliar aquesta oferta educativa amb 
la finalitat que els nous nínxols laborals que han sor-
git conseqüència de l’avanç de la tecnologia puguin 
proveir-se de les persones que es formin a la nostra illa. 

265. La coresponsabilitat en la política educativa comprèn 
la implicació de totes les institucions i sectors socials. 
Per això els ajuntaments no han de ser col·laboradors 
passius, sinó que han d’estar presents en les decisions 
que afecten a la prevenció de l’absentisme, en el suport 
a les famílies, en les polítiques d’escolarització, trans-
port i  menjadors. Els centres escolars han de complir 
un paper que va mes allà de la educació formal regla-
da, complir el seu paper de centre ciutadà per a la for-
mació de tots i totes i també com a complement de 

caràcter social per a atenció als nens i nenes més en-
llà de l’horari escolar ordinari. Per això apostem per la 
seva obertura 12 hores diàries i l’increment de la seva 
activitat extraescolar, front les polítiques de retallades 
que repercuteixen en una deficient qualitat d’atenció a 
l’alumnat i la conseqüent càrrega laboral que sofreixen 
els i les professionals de l’educació.

266. Buscarem fórmules per garantir l’estabilitat dels 
equips docents, demandarem de l’autoritat educativa 
una política activa que la incrementi, amb borses de 
professorat pròpies i estímuls a la continuïtat. Instarem 
també a dotar les plantilles d’estabilitat davant dels 
possibles canvis econòmics, assegurant el manteni-
ment de la qualitat derivada de la quantitat.

267. L’atenció educativa a l’alumnat immigrant, les taxes 
de la qual s’han multiplicat enormement en aquests 
últims anys, haurà de tenir com a meta la seva correc-
ta integració i la compensació de les seves dificultats. 
Això significa el treball en quatre eixos claus: el suport 
social i si és el cas el suport econòmic a les famílies, 
l’escolarització proporcionada entre els centres, la im-
mersió cultural i lingüística i el reforç dels mecanismes 
de compensació dels seus dèficits educatius.
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 268. La mera gratuïtat de l’ensenyament no genera per si 
sola la total igualtat d’oportunitats. L’existència d’altres 
despeses complementàries importants, el seu incre-
ment  a mesura que es puja de nivell, les activitats com-
plementàries, o la temptació del mercat laboral a edat 
primerenca, especialment en famílies de menor ren-
da, incideixen decisivament en el futur de molts joves. 
Per això, és necessari mantenir una política de beques 
tant per a l’alumnat de batxillerat i FP, com per aquells i 
aquelles estudiants que cursen els seus estudis fora de 
la illa.

269. En un teixit social tan divers com el de les nostra illa, 
l’educació és un gresol imprescindible de convivència. 
Per això és indispensable la formació en valors de ciu-
tadania, de drets humans i de respecte mediambiental. 
Defensarem la seva inserció en el currículum de tots els 
nivells, incloent continguts i activitats que afavoreixin 
la interculturalitat i la tolerància, el rebuig de la violèn-
cia o la xenofòbia, l’educació medi-ambiental, la salut 
i la sexualitat responsables, i s’apostarà pel reforç dels 
programes i plans de convivència, la tutoria i la media-
ció en conflictes, i la seguretat en els centres i els seus 
entorns.

270. L’oferta d’ensenyaments postobligatòris segueix sent 
molt deficitària a les nostra illa. En bona mesura és 

paral·lela a l’escassetat d’altres serveis i ofertes, a causa 
de la nostra condició insular. No obstant això, i enca-
ra que lògicament no puguem disposar aquí de tot el 
ventall de possibilitats, sí és cert que hem de reforçar 
i ampliar aquesta oferta, pensant sobretot en la seva 
connexió amb el mitjà econòmic i laboral que tenim. 

 Tant la Formació Professional, com la Universitària, 
han de ser opcions accessibles, de qualitat i concordes 
en oferta, tant qualitativa com quantitativament, a la 
nostra realitat. Però, a més, els centres que les impar-
teixen no han d’estar allunyats, sinó que han de tenir 
una major presència i projecció social. Han de ser focus 
d’estímul econòmic, de dinamització cultural i tecnolò-
gica. 

 Han de convertir-se en autèntics referents per a la nos-
tra societat, per la seva capacitat innovadora i la seva 
competència. No és només una tasca i responsabilitat 
de les autoritats educatives o dels seus professionals, 
sinó que totes les administracions i agents socials han 
d’apostar per la seva participació i la seva coresponsa-
bilitat. 

 Els centres que ofereixin aquesta educació han de ser 
centres dinàmics, integrats en el teixit empresarial i 
econòmic existent a la illa i sobretot adaptats a les no-
ves tecnologies poguent així arribar amb la seva oferta 
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educativa a una pluralitat de persones i on les traves 
burocràtiques no puguin suposar un minvament a la 
seva activitat. Per poder competir en l’aspecte universi-
tari, el canvi de seu de la UIB a Sa Coma haurà de ser un 
projecte a recuperar, ja que milloraria l’oferta i la quali-
tat universitària de la nostra illa.

271. l’Esport
272. Els i les socialistes estem orgullosos de les nostres 

polítiques esportives, que feren  que cada vegada més 
persones  el practiquin i també amb més disciplines 
esportives, totes elles amb el suport dels governs pro-
gressistes.  Naltros seguirem apostant pel deport com 
eix vertebrador de la nostra societat, recolzant des de 
l’esport base fins l’esport al més alt nivell.

273. Treballarem per tal de crear polítiques per al foment 
de l’exercici físic i l’estil de vida saludable a la nostra so-
cietat, fent especial esforç en les etapes escolars a on la 
obesitat infantil és ja un problema.

274. Crearem iniciatives amb la finalitat de regular les pro-
fessions del deport obrint camps laborals actualment 
no regulats i on no es demanen titulacions que avui 

per avui s’estan oferint a la nostra illa, com son els ci-
cles formatius de grau mitjà i superiors relacionats amb 
l’esport.

 

275. Llengua i Cultura 

 276. Els i les socialistes apostarem per mantenir i defen-
sar la llengua catalana pròpia de les Illes Balears,prova 
d’identitat d’una cultura  acollidora oberta al món, fo-
mentarem el seu ús potenciant el seu aprenentatge 
entre aquelles persones que s’integrin en la nostra so-
cietat; sense que l’ús de la mateixa sigui motiu de con-
trovèrsies en el dia a dia Promourem la derogació de la 
legislació aprovada per l’últim govern del PP en matèria 
lingüística.

277. Així mateix, considerem que Eivissa té un component 
cultural únic, fruit de les seves particulars tradicions i 
costums, moltes de les quals encara perviuen actual-
ment. Contribuir a mantenir aquesta cultura i promou-
re-la allà on sigui necessari ha de ser una prioritat pels i 
les socialistes d’Eivissa. 
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278. El reconeixement d’Eivissa com a Patrimoni de la Hu-
manitat requereix un alt grau de responsabilitat. Eivissa 
és una destinació cultural atractiva, triada per multitud 
de creadors artístics dels més diversos vessants cultu-
rals: escriptors/es, artesans/es, pintors/es, músics... A 
això li hem de sumar que comptem amb una oferta 
museística i patrimonial rica i diversa, i fins i tot amb 
una oferta única al món, si fem referència al Museu 
Púnic situat a Puig des Molins. Tampoc hem d’oblidar 
que Eivissa va ser bressol del moviment hippy en els 
anys 60, moviment que, entre altres coses, va potenciar 
una indústria artesana àmpliament coneguda fora de la 
nostra illa. En aquests últims anys una nova generació 
cultural ha fet que Eivissa sigui mundialment coneguda 
per l’oferta musical creativa dels DJs, propiciant una im-
portant indústria entorn d’ella. Els i les socialistes hem 
d’apostar fermament perquè cultura - turisme - indús-
tria puguin cohabitar com a alternativa de futur.

279. No podem, per tant, obviar aquesta realitat cultural i 
hem d’apostar per la riquesa que disposem, apostant 
per ella des de diversos vessants: 

a. Una primera, com a atractiu turístic, potenciant i 
complementant l’oferta turística ja existent. Promo-
cionar, mantenir i millorar el nostre patrimoni ha de 
ser una aposta clara per millorar la imatge turística 
d’Eivissa. 

b. També, com a aspecte educatiu i formatiu, implan-
tant cicles que promoguin l’aprenentatge de les di-
ferents disciplines no solament artesanals, sinó tam-
bé creatives, tals com a pintura, moda, composició 
artística, entre unes altres, encaminades a la creació 
d’ocupació i ocupació, alternativa a l’oferta ocupa-
cional existent avui dia a la illa. 

c. I finalment, com a aspecte econòmic, apostant per 
polítiques que promoguin la indústria artesanal, 
musical i artística com una altra font d’ingressos per 
a la illa. 

 

280. Joventut

281. La crisi econòmica en la qual es troba submergida Es-
panya, al costat de la resta d’Europa, ha colpejat dura-
ment, i de manera especial, a les persones més joves. 
Problemes com l’atur juvenil (per sobre del 52% segons 
les dades del mes d’agost) i les retallades en l’educació 
pública, són algunes de les seves principals preocupa-
cions.
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282. El moviment 15-M, impulsat en la seva majoria per 
gent jove, s’ha reunit també a la nostra illa. Els missat-
ges d’aquesta plataforma ens han perjudicat seriosa-
ment, fent que la gent jove s’allunyés cada vegada més 
del PSOE i de la política en general. 

283. Sens dubte, una àmplia majoria dels i les joves de 
la illa és progressista. El repte del partit es troba ara 
a fer arribar els nostres valors i idees a tots ells. Hem 
d’introduir-nos en les diverses associacions juvenils i en 
tots aquells espais on la joventut es mou. Cal escoltar 
les seves preocupacions, les seves necessitats, per així 
poder fer d’altaveu d’elles des de l’oposició. D’aquesta 
manera, els i les joves han de veure a la FSE, a través de 
les Joventuts Socialistes d’Eivissa (JSEi), com a referent 
de les seves reivindicacions.

284. La nostra joventut és el nostre present i el nostre fu-
tur, i per això els nostres esforços han d’anar encami-
nats no només al fet que rebin una educació adequada, 
sinó també al fet que la seva transició a la vida adulta i a 
la vida laboral sigui una possibilitat i no una utopia com 
està passant en aquests moments amb les polítiques 
exercides pels governs del Partit Popular. Els nostres jo-
ves tenen serioses dificultats per emancipar-se, bé sigui 
en el seu propi habitatge, creant la seva pròpia empre-
sa o simplement trobant una ocupació digna.

285. Per això, les nostres polítiques en matèria de joventut 
hauran d’anar encaminades a potenciar la creació de 
llocs de treball per a joves en unes condicions dignes 
i amb un prometedor futur, no amb contractes por-
queria i sense cap garantia de continuïtat com preveu 
l’última reforma laboral aprovada pel Partit Popular. 

286. S’hauran  de potenciar les polítiques d’emancipació, 
encaminades a promoure l’habitatge per a joves, bé si-
gui a força de rehabilitació d’habitatge antic, construc-
ció de VPO, creació de borses d’habitatges de lloguer 
a preus assequibles o mitjançant l’obertura de línies 
d’ajudes i/o garanties a fi que es pugui accedir a un ha-
bitatge digne. 

287. També volem garantir la seguretat i la integritat dels 
nostres joves mitjançant campanyes per evitar con-
ductes addictives, de seguretat vial, de prevenció 
d’embarassos no desitjats, malalties de transmissió se-
xual, violència domèstica, violència de gènere,... 

288. En matèria d’estudis, hem de plantejar polítiques que 
garanteixin les beques d’estudi, posades en perill per 
l’actual política del Partit Popular, lluitant fermament 
contra l’augment indiscriminat de les taxes universi-
tàries, que només porten a una profunda desigualtat 
entre les persones, per motius econòmics. 
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289. S’ha de garantir la mobilitat d’aquelles persones joves 
que desitgin estudiar fora de la illa, per aconseguir una 
bona formació en estudis universitaris i post-univer-
sitaris. Així mateix, s’apostarà per oferir una formació 
adequada i de qualitat en matèries com turisme i hos-
taleria que permetin aconseguir personal jove i ade-
quadament format per donar un servei d’una categoria 
superior en el sector turístic, principal motor econòmic 
de la nostra illa.

290. Seguirem treballant per què la creació del Campus 
Universitari de Sa Coma sigui una realitat. Creiem fer-
mament que aquelles persones que decideixin con-
tinuar els seus estudis universitaris a Eivissa puguin 
fer-ho en les condicions òptimes, amb un espai propi, 
adequat a les seves necessitats.

Aquesta Ponència Marc recull totes les esmenes deba-
tudes i aprovades durant el 2º Congrés de la Federa-
ció Socialista d’Eivissa, celebrat el 27 d’octubre de 
2012.

Eivissa, a 21 de novembre de 2011.
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