
Digníssimes autoritats, senyores i senyors, amics i amigues,

Benvinguts i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos 
en aquesta tarda en la que 21 persones 

prenem possessió del càrrec de regidors i regidores de la ciutat
d'Eivissa 

i per tant ens comprometem a donar el millor de naltros pel
municipi. 

Recollim el testimoni dels que ho han fet abans 
i agafam la responsabilitat de treballar amb honestedat 

abans de deixar-ho en les mans dels que vindran després.

No puc més que començar fent un agraïment especial 
als regidors i les regidores de PSOE i Unidas Podemos, 

que amb els seus vots 
no només han dipositat en jo la seua confiança per ser l'alcalde

d'aquesta etapa, 
sinó que han garantit l'estabilitat del govern. 

Aquesta confiança, que jo entenc com una gran responsabilitat, 
és també una resposta al missatge que ens ha donat la ciutadania

amb els seus vots: 
No estam en temps de majories absolutes 

i sí en temps de diàleg, d'acords i de consens. 

Sembla lògic que els acords es produeixin dins dels blocs ideològics
més propers, 

però sense que això signifiqui, 
o al manco així ho entenc jo, 

que estigui tancada cap porta a la reflexió sosegada, 
a l'intercanvi constructiu de propostes, 

al debat sobre el futur de la ciutat, 
i a que a tot això s'incorporin la resta de les forces polítiques que
tenen presència en aquest plenari perquè així ho han decidit els

nostres residents.



La composició d'aquest plenari canvia aquesta legislatura i
s'incorporen nous portaveus i noves forces polítiques. 

A tots ells, com als regidors i regidores que s'estrenen en
responsabilitats polítiques 

vull donar-lis una calurosa benvinguda i avançar-lis que hi ha
poques coses que facin sentir tant d'orgull com ser membre
d'aquesta Corporació i dur el nom d'Eivissa com a carta de

presentació. 

Fa quatre anys vaig rebre amb molta il·lusió, 
però també amb molta prudència i responsabilitat, 

aquest mateix càrrec d'alcalde d'Eivissa. 
En aquell moment, 

l'alcaldia canviava de signe polític i me vaig comprometre, 
en nom dels grups polítics PSOE i Guanyem Eivissa, 

a portar endavant una política centrada en les persones i en posar
la ciutat al dia. 

Durant els darrers quatre anys, 
aquell equip s'ha deixat la pell per aconseguir-ho, 

amb èxit en alguns dels objectius, exposats en un ple com aquest, 
i amb certa frustració en altres, perquè tot i que ara quatre anys

sembli molt de temps, 
no és fàcil que doni temps a tot i no sempre els projectes donen el

resultat esperat. 

Avui, quatre anys després, i amb les forces i la il·lusió renovada,
vull dir que el compromís amb les persones segueix sent ferm 

i segueix sent la primera línia del full de ruta. 
Si fa quatre anys ens preocupava l'accés a l'habitatge, 

la falta de recursos per a les persones sense sostre 
o les ajudes assistencials per a les famílies amb més dificultats,

aquesta preocupació no tan sols no ha minvat, 
sinó que tenim raons per pensar que hem de redoblar esforços. 

El model de societat que ens envolta va deixant gent de costat,
inevitablement, 

i no podem confiar només en la solidaritat d'algunes persones o de
determinades organitzacions. 



Les institucions públiques tenim l'obligació de ser el referent en
l'atenció als que més necessitats tenen, però també hem de ser

exemplars en la divulgació dels valors de la inclusió, la integració,
la generositat i el companyerisme. 
Per tant, el meu primer compromís, 

i el del govern que avui sortirà d'aquest plenari, 
és precisament el de la feina intensa en l'àmbit del benestar social,

ja que si bé som un ajuntament ja plenament compromés, 
queda molta feina per fer.

Un segon eix de la nostra política serà, 
sense dubte, 

l'agenda ambiental. 
Una agenda transversal, 

que afectarà a pràcticament tota l'acció de govern 
i que no ha de quedar relegada a un segon plànol. 

El moment és ara. 
El canvi climàtic està aquí. 

La contaminació ambiental i la de la nostra mar, el colapse de la
mobilitat, la sobreexplotació dels recursos naturals, la pèrdua de la

diversitat de la nostra flora i fauna ... 
tot això han deixat de ser amenaces teòriques per ser la cruda

realitat 
i els governs, per petits que siguem, 

hem de començar a posar aquestes qüestions per davant de moltes
altres, 

anant de les paraules als fets 
i demostrant que hi ha alternativa, 

que des de la nostra  realitat també es pot contribuir a frenar la
degradació del planeta.

Si durant els darrers quatre anys hem aconseguit fites importants
per a la nostra ciutat, 

com ara la substitució de l'emissari de Talamanca, 
la peatonització de Vara de Rey 

o la reforma del passeig de ses Figueretes, 



durant els propers quatre anys hem de consolidar polítiques
iniciades i imprescindibles per fer d'Eivissa el municipi que volem:

la intervenció urbanística i social al barri de sa Penya, 
les obres del Parador de Turisme per aprofundir en un canvi de

model turístic que s'està donant a la nostra ciutat i la nostra illa, 
les infraestructures culturals i esportives que han d'enriquir la vida

de la ciutadania 
o la millora del clavegueram i l'enllumenat municipal per donar la

qualitat de servei i l'eficiència que una ciutat, 
referent mundial com la nostra, requereix.

I en paral·lel a totes aquestes qüestions, 
el gravíssim problema d'accés a l'habitatge, 

que ja fa temps que ha deixat de ser només un mal de cap de la
gent jove, 

per convertir-se en la principal preocupació de la gran majoria de la
nostra societat. 

Dins de les limitacions que comporta ser un municipi amb un
territori tan petit i ser l'administració més petita de l'escalafó,
aquest govern aspira a impulsar una política valenta, propera 

i que tingui un impacte real damunt la greu situació a la que ens
enfrontam. 

A més, aquest equip de govern assumeix altres compromisos  que
si bé es concretaran de manera immediata, són de llarg recorregut:

La creació d'una Regidoria de la Gent Gran; 
la creació d'una Regidoria de Benestar Animal; 

i per suposat, la lluita activa per la igualtat i el feminisme, 
des del convenciment que també en aquest àmbit queda molt per

fer, 
que la violència masclista és una realitat constant, 

que les dones són tractades de manera diferent per l'únic fet de ser
dones 

i que això requereix posicionaments i accions clares i contundents i
no mirar cap a un altre costat com si el problema no fos nostre.



Eivissa, ara sí, és capital. 
I aquest títol, 

aquest reconeixement que tant ens va costar aconseguir, 
i que va ser fruit de la feina de molta gent, entre d'altres tots els

portaveus dels grups avui presents, 
requereix que estiguem a l'alçada de les circumstàncies i que

treballem amb lleialtat institucional. 
Aquest ajuntament, i el seu govern, com no pot ser d'altra manera,

la demostrarà als futurs governs del Consell d'Eivissa i de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, 

amb els que conjuntament haurà de desenvolupar el programa
d'inversions que preveu aquesta llei.

No voldria acabar sense donar les gràcies a les persones més
importants per portar a terme tota aquesta feina. 

Me refereix als treballadors i les treballadores de l'Ajuntament
d'Eivissa. 
Puc dir, 

ara ja per coneixement de molts d'anys de feina al seu costat, 
que tenim un equip del que es pot presumir fora de casa. 

Lluitarem per poder reforçar-lo, 
per incrementar plantilla i consolidar llocs de feina, 

per millorar les seves condicions laborals i així, 
donar resposta a la responsabilitat, professionalitat i compromís

dels homes i dones que conformen l'Ajuntament d'Eivissa.

Gràcies per avançat, a tots i a totes, per la feina que avui comença.

Que tinguem la sort i l'encert de trobar bones solucions per a la
ciutat que estimam, que poguem compartir-les i posar-les en comú,

i que d'aquí a quatre anys, 
poguem tancar aquesta etapa amb orgull. 

*
Gràcies i endavant!


