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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 

PER INCREMENTAR LA XARXA D’ESCOLETES PÚBLIQUES EN EL 

MUNICIPI DE SANTA EULÀRIA 

 

 

Facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral, ha de ser un dels objectius de 

qualsevol administració moderna i que es vulgui adequar a les necessitats que 

presenta una ciutadania on principalment l’estacionalitat turística provoca 

certes necessitats en la cura dels infants. 

 

Fruit d'estudis elaborats per una comissió d'experts per fer una anàlisi i unes 

propostes que marquessin el camí cap a l'expansió de l'Educació Infantil 0-3 i 

que es va plasmar en el document marc "L'educació dels infants 0-3 i la 

necessària equitat. Anàlisi de la realitat a les Illes Balears. Consideracions 

i recomanacions"; es van posar de manifest les mancances existents a la 

nostra comunitat i molt en particular a l'illa d'Eivissa, cosa que evidència la 

necessitat de tenir tota una xarxa assistencial de centres d'atenció infantil que 

faciliti la conciliació i la corresponsabilitat de les famílies. 

 

Si bé existeixen un important nombre de centres d’atenció infantil al nostre 

municipi de caràcter privat, no totes les famílies estan en condicions 

econòmiques per fer front a les despeses que generen aquesta atenció als 

infants. És per això que per garantir una igualtat d’oportunitats, és necessari 

disposar de places de caràcter públic per poder donar resposta a totes les 

famílies que ho necessiten. 

 

Santa Eulària és un clar exemple d’aquesta realitat de manca de places 

públiques d’escoletes o centres d’atenció infantil, fet que en un municipi amb 

prop de 1000 infants empadronats susceptibles de fer ús d’una plaça pública en 

un d’aquests centres; sols es compta amb una escoleta municipal al poble de 

Santa Gertrudis i una escoleta depenent i de titularitat del Consell Insular 

d’Eivissa al poble de Santa Eulària, la qual cosa és clarament insuficient. 

 

Està clar que cal avançar en la implantació de l’Educació Infantil al nostre 

municipi com a mesura d’equitat, a més a més de poder així oferir un servei 

assistencial segur i de qualitat a tots aquells infants que no tenen places a les 

escoletes o centres infantils com a mesura de conciliació i corresponsabilitat 

per a les famílies.  
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Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’ajuntament de Santa Eulària des 

Riu, formula la següent PROPOSTA D’ACORD  per a la seva aprovació pel Ple 

de la Corporació: 

 

 

1.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu reconeix la necessitat d'incrementar 

la xarxa d'escoletes públiques al municipi amb la necessitat d'implementar 

diversos centres, principalment en aquells nuclis de població que per a les 

seves característiques així es consideri més prioritari. 

 

2.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda iniciar el procediment per 

dotar al poble de Sant Carles de Peralta d'una escoleta de titularitat municipal, 

en ser uns dels nuclis de població on presenten una important necessitat 

d'aquest servei. 

 

3.- L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda iniciar el procediment per 

dotar al poble de Puig d'en Valls d'una escoleta de titularitat municipal, per ser 

un nucli de població amb un progressiu increment i on existeix una clara 

mancança de places. 

 

4 - L'Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda instar al Consell Insular 

d'Eivissa a participar econòmicament en aquest projecte d'incrementar la xarxa 

d'escoletes públiques al municipi de Santa Eulària des Riu. 

 

Santa Eulària des Riu, 20 de juliol de 2021 

 

 
 

Vicente Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 

 

Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’ajuntament de Santa Eulària des Riu 

mailto:grupsocialista@santaeularia.es

