
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA INFANTIL I JUVENIL CELEBRADA EL DIA 5 DE 
DESEMBRE DE 2019 

 
A Santa Eulària des Riu, a les 10:00 h del dia 05 de desembre 2019, es reuneixen en 
el saló de Plens d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte, els 
membres integrants del Ple Infantil i Juvenil, format per representants de cada un dels 
vuit centres d’Infantil i Primària, dels dos centres  
 
d’Educació Secundària del municipi, i dels centres del municipi de Sant Joan i Eivissa, 
que reben alumnes del municipi de Santa Eulària, en sessió ordinària, primera 
convocatòria, l’Alcaldessa de Santa Eulària des Riu, Sra. Carmen Ferrer Torres junt a 
la regidora d’Educació i Cultura, Sra. Marisol Ferrer Ferrer i el regidor de Serveis 
Econòmics, Sr. Miguel Tur.  
 
Assistents: 
 
Representants municipals 
Alcaldessa de Santa Eulària des Riu, Sra. Carmen Ferrer 
Regidora d’Educació, Sra. Marisol Ferrer 
Regidor Serveis Econòmics, Sr. Miguel Tur 
Regidor d’Esports, Sr. Toni Ramón 
Regidor del grup PSOE. Sr. Alan Ripoll. 
Regidor del grup Unidas Podemos. Sr. Oscar Evaristo Rodriguez  
Secretaria del Ple, Sra. Pilar Escandell 
 
 
Representants escolars: 
Alumnes de quart, cinquè i sisè curs de cada un dels centres d’Educació Infantil i 
Primària i alumnes de 1r i 2n d’ESO dels centres d’Educació Secundària del Municipi 
de Santa Eulària, Eivissa i Sant Joan: 
CEIP Sant Ciriac, CEIP Santa Eulària, CEIP Sant Carles, CEIP Santa Gertrudis, CEIP 
Puig d’en Valls, CEIP Venda d’Arabí, CEIP NS de Jesús, CEIP S’Olivera, IES Xarc i IES 
Quartó des Rei, IES Balàfia, IES Sa Blanca Dona, IES Isidor Macabich. 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

ORDRE DEL DIA 

 
 
 
1. Salutacions de l’Alcaldessa . 
 
2. Aprovació, si pertoca, de l’acta anterior. 
 
3. Informació per part dels representants del Ple Infantil i Juvenil del CEIP Sant Carles 
sobre : 
 
             a. Lectura del Manifest per Mi i pels Meus Companys presentat al VIII 
Parlament Infantil de les Illes Balears. 
 
 
 4. Proposta de programes de ràdio “Ciutadans del Futur i d’Avui” i temes a tractar. 
 

TEMES TRIATS I VOTATS PER 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ A LA 

REUNIÓ DEL 21/11/2019 

 
CENTRE AMFITRIÓ AMB RÀDIO 

 
RESTA DE CENTRES 

ELS DRETS DEL NENS I NENES IES BALÀFIA 
IES QUARTÓ DEL REI 
CEIP NS DE JESUS 

ADDICIONS A LES NOVES 
TECNOLOGIES 

CEIP SANTA GERTRUDIS 
CEIP VENDA D’ARABÍ 
CEIP SANT CIRIAC 

 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
CEIP S’OLIVERA 

CEIP SANTA EULÀRIA 
IES ISIDOR MACABICH 
IES BLANCA DONA 

FEINES “INVISIBLES” PER 
SENSIBILITZAR PER EXEMPLE , 
SERVEI DE NETEJA. 

 
CEIP PUIG D’EN VALLS 

CEIP SANT CARLES 
IES XARC 

 
 
 
5. Presentació de propostes de millora del centre i del municipi per part dels membres 
del Ple Infantil i Juvenil(màxim 5 propostes), per centres escolars. Es proposen temes 
relacionats amb les preocupacions dels nens en relació amb el Canvi  Climàtic , 
Protecció del Medi Ambient i la Igualtat d’Oportunitats. 
 
 
1.Salutacions de la Alcaldessa. 
 
La Alcaldessa saluda i dona la benvinguda a tots els membres del Ple Infantil i Juvenil 
municipal  en el seu primer Ple. 
La Alcaldessa  convida a tots els membres del Ple Infantil i Juvenil a fer una presentació 
individual (nens del Ple Infantil i Juvenil dels diferents col·legis,  regidors del 
l’ajuntament i tècnics municipals). 



 

 

 
 

2.Aprovació, si pertoca, de l’acta anterior. 
La secretaria explica que juntament amb la convocatòria, s’ha enviat l’acta anterior a 
tots els centres escolars, i que si no tenen cap aportació, s’aprova. 
 
     3.Els representants del Ple Infantil i Juvenil del col.legi Sant Carles fan lectura del 
manifest presentat al VIII Parlament Infantil de les Illes Balears. 
Alaia i Raúl llegeixen el manifest “Per mi i pels meus companys” presentat al Parlament 
de les Illes Balears, i s’aprova per majoria. 
  
    4.Proposta de programes de ràdio “ Ciutadans del Futur i d’Avui” i temes a tractar. 
 
Els representants del IES Xarc expliquen que en la passada reunió del Consell de 
Participació, es varen proposar tot una sèrie de temes per realitzar els programes de 
ràdio. Entre tots els temes proposats, es varen votar els que més interessen, i van sortir 
aquests 4. Després per sorteig, es varen distribuir els temes per centres amb ràdio, i 
després la resta de centres convidats. 
 
 

TEMES TRIATS I VOTATS PER 
CONSELL DE PARTICIPACIÓ A LA 
REUNIÓ DEL 21/11/2019 

 
CENTRE AMFITRIÓ AMB RÀDIO 

 
RESTA DE CENTRES 

 
 
ELS DRETS DEL NENS I NENES 

IES BALÀFIA IES QUARTÓ DEL REI 
CEIP NS DE JESUS 

ADDICIONS A LES NOVES 
TECNOLOGIES 

CEIP SANTA GERTRUDIS CEIP VENDA D’ARABÍ 
CEIP SANT CIRIAC 

 
IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
CEIP S’OLIVERA 

CEIP SANTA EULÀRIA 
IES ISIDOR MACABICH 
IES BLANCA DONA 

FEINES “INVISIBLES” PER 
SENSIBILITZAR PER EXEMPLE , 
SERVEI DE NETEJA. 

 
CEIP PUIG D’EN VALLS 

CEIP SANT CARLES 
IES XARC 

 
 
   5.Presentación de propostes dels membres del Ple Infantil i Juvenil de millora del 
centre i del municipi .  
 
CEIP Sant Carles : 
 
 

• Aplanar el paviment del pati , es una proposta  que fa temps que es demana i 
se’ns va comunicar que es faria.  

• Plaques solars en el poble, millores a nivell energètic. 
• Un bany al parc. 
• Ampliar l’oferta esportiva : pistes de tennis, piscina... 
• Alguna solució per controlar l’excés de velocitat dels cotxes. 



 

 

 
 
 
 
IES Sa Blanca Dona: 
 

• Senyals reciclatge  
• Plaques solars carrega-cotxes elèctrics. 
• Palanques fems. 
• Mes contenidors de reciclatge no tan sols orgànic . 
• Papereres de reciclatge individuals al aeroport. 

 
CEIP Puig d’en Valls: 
 

• Tenir un lloc al poble per fer compost i que tothom hi porti els residus orgànics 
i utilitzar-lo per els jardins del poble/hort urbà. 

• Posar punts de carrega de cotxes elèctrics al poble ( al parking del camp de 
futbol). 

• Tenir un punt de lloguer de bicis al poble, ja que, hi ha gent que agafa la bici 
a Eivissa i després no pot deixar-la a Puig d’en Valls. 

• Fomentar la reducció del plàstic a les botigues amb premis o avantatges, com 
descomptes. 

• Posar maquines expenedores de sous o tiquets de descompte a canvi de 
plàstic. 

 
IES Isidor Macabich: 
 

• Us de la bicicleta segur, amb carrils bicis i connexió amb aturades de bus. 
• Revisar les faroles del carrer del Cape Diem. 
• Tornem a demanar que arreglin les rajoles de la plaça de Jesús. 
• Saber la apertura del Punt Jove. 

 
CEIP Santa Eulària :  
 

• Renovar i posar mes papereres de reciclatge per poder separar els residus 
millor. 

• Organitzar recollides de fems entre els joves per conscienciar-los i que no tiren 
a terra tot el que és sobra dels berenars. 

• Fer xerrades dirigides a les famílies, joves i nens per conscienciar  de la 
necessitat de mantenir nets els carrers. 

• Fer  que s’utilitzi molt mes el transport públic i millorar freqüències i 
connectivitat. 

• S’hauria d’incrementar el control dels fondejos de vaixells per l’impacte 
ambiental que provoquen. 



 

 

 
 
 
CEIP Sant Ciriac: 
 

• Pujar el preu del tabac i baixar el preu de les teràpies per deixar de fumar. 
• Utilitzar i vendre botelles de vidre. 
• Posar mes semàfors al carrer. 
• Fer bosses biodegradables. 

 
IES Quartó del Rei: 
 

• Com sabeu el dilluns es va celebrar la umbre del canvi climàtic a Madrid, no 
deixar electrodomèstics ni endolls en “standby” , posar regletes per el estalvi 
energètic. 

• Que els electrodomèstics tinguin la etiqueta A+++ 
• Fer la ciutat mes verda, plantar mes arbres. 
• Parquímetres a on posar la matrícula i tarifes diferents segons el consum dels 

vehicles. (premiar als que tinguin menys consum). 
• Els alumnes l’ultima setmana haurien de tenir activitats a les residencies de 

majors per desmitificar la soledat. 
 
IES Balàfia : 
 

• Mes fonts a Santa Gertrudis. D’aquesta forma hi hauria menys us de botelles 
de plàstic. 

• Tapar depuradora de Santa Gertrudis, que no està en servei, i que es reutilitzi 
per altres usos. 

• A Santa Gertrudis posar un elevador per els majors al centre metge. 
• Punts de recarrega de cotxes elèctrics a Santa Gertrudis. 

 
CEIP S’Olivera: 
 

• Eliminar barreres arquitectòniques i millorar l’accessibilitat en la senyalització 
(major contraste per persones amb discapacitat visual) 

• Posar mes punts de carrega dels cotxes elèctrics, donar ajudes econòmiques 
per comprar cotxes elèctrics , reduir la entrada de cotxes vells. 

• Parcs infantils per a nens i joves, amb tirolines i canastes. 
• Llums LED per nadal. 
• Semàfors renovables adaptats a discapacitats sensorials. (amb so i llum) 

 
CEIP NS Jesús: 
 

• Eliminar barreres arquitectòniques al pati de s’escola. 



 

 

• Ampliar espais verds de l’escola. 
• Trobar solucions per les plantes invasores que rompen carrers i rajoles. 
• Arreglar zones d’acumulació aigua. 
• Camins escolars segurs. 
• Arreglar carrer del col·legi. 

 
IES Xarc: 
 

• Policia a la sortida i control de cotxes que esperen. 
• Papereres de reciclatge. 
• Anivellar l’entrada del IES per acumulació d’aigua. 
• Arreglar pàrquing bicis. 
• Ajudar al manteniment dels jardins de l’institut, perquè ara s’encarrega un sol 

mestre. 
 
CEIP Venda d’Arabí: 
 
 

• Mes fonts i plaques fotovoltaiques a l’escola. 
• Mes productes ecològics. 
• Mes zones d’aparcament gratuïtes. 
• Mes zones d’entreteniment per joves. 

 
CEIP Santa Gertrudis: 
 
 

• Fonts a la plaça i al parc del poble. 
• Punt Jove a Santa Gertrudis. 
• Papereres per recollida selectiva. 
• Pistes esportives al aire lliure o obrir les pistes per als joves del poble. 

 
 
La Alcaldessa pren la paraula i ens diu que ens tenim que conscienciar amb el medi 
ambient , afirma que les papereres petites no són selectives. Que l’adaptació de la 
depuradora de Santa Gertrudis per l’ús de tots, s’ha començat a treballar. S’intentarà 
que totes les escoles tinguin plaques solars, que s’ha demostrat que es mes apropiat. 
Que hi ha nous projectes per rectificar, perquè la carrega de cotxes sigui solar. 
Camins segurs per tots els centres escolars, començant per Santa Eulària, que el 
semàfor del carrer Margarita Ankerman ja esta en marxa, ajudes per la infància i 
joves, que es posaran mes punts aparca-bicis . 
Mes control de la velocitat , que ja es va començar a la carretera de Sant Carles, que 
se incrementaran les zones verdes, que es important cuidar no tant sols ferles. 



 

 

Mes policia en l’IES Xarc, que se intentarà a Santa Gertrudis instal·lar mes espais 
d’esports, que també es farà un espai a Santa Gertrudis per dedicar-lo a Punt Jove , 
que es mirarà també de fer alguna cosa de Punt Jove de Sant Carles. 
Altres qüestions que apunten els nens al torn lliure de paraula son: 
 

- Que es facin esforços per protegir l’arena de les platges. 
- Que es faci arribar a l’Ajuntament de Sant Joan, la instal·lació de marquesines 

i toldos a l’aturada d’autobús de l’institut. 
- Augmentar la dotació de contenidors d’oli a Sant Carles. 
- Asfaltar el camí de Santa Gertrudis, que passa pel polígon 26. 
- Il·luminació als carres no principals de Jesús. 
- Quan es facin actuacions de millora de l’accessibilitat, pensar amb persones 

amb discapacitat visual (per exemple: marcar els escalons, materials que no 
enlluernin, contrast a les senyales, pas de vianants il·luminat, etc). 

- Tapar un forat a la carretera que està a l’entrada del IES Sa Blancadona. 
- A la carretera d’Atzaró, que té senyals de 40km/h de velocitat màxima, els 

cotxes passen molt més ràpids. Es podrien posar badens per obligar a reduir 
la velocitat.  

 
L’Alcaldessa, comenta que per acabar el Ple, hem de fer una reflexió en relació al 
comentari de les alumnes del IES Quartó des Rei, sobre la soledat dels majors, i més 
en aquestes dates tan assenyalades com és el Nadal. Que els hi hem de fer companyia 
i pensar més amb ells. 
Abans d’aixecar la sessió, la secretaria reparteix uns emoticones de paper, per tal de 
fer la valoració del Ple. 
Per majoria absoluta, la valoració ha estat satisfactòria. 
S’aixeca la sessió, a les 11:15 hores, de la qual s’estén la present acta que és signada 
per la Sra. Alcaldessa i per mi, la secretaria, que la certifico.  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 


