
 

Grup municipal socialista Santa Eulària des Riu,  
CarrerSant Jaume, núm 72, 1r pis, tel. 871 000587 · grupsocialista@santaeularia.es 

PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER 

INSTAR AL CONSELL INSULAR D’EIVISSA PER DISPOSAR D’UN REGLAMENT 

INSULAR DE CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 

 

El Parlament de les Illes Balears, a la sessió de la Comissió d’Afers Socials del dia 26 

de febrer de 2018 va aprovar una Proposició No de Llei (PNLL), amb l’unanimitat de 

tots els grups parlamentaris per la qual s’establien les bases per desenvolupar la 

feina que ajudés a millorar i a desenvolupar l’extensió de l’Educació Infantil 0-3 com a 

etapa educativa i la seva implantació progressiva com una etapa d’escolarització 

universal  arreu del territori insular.  

 

A la mateixa proposició no de llei també es reconeixia l’existència de tot una sèrie de 

centres infantils que realitzen una funció de caràcter assistencial i que faciliten la 

conciliació familiar i que han de tenir una regulació pròpia. Per això en aquella PNLL, 

al seu punt 4 es plantejava la necessitat de fer una regulació d’aquestes guarderies o 

centres infantils assistencials per part dels Consells Insulars per poder adaptar-los a la 

realitat de cadascuna de les illes: 

 

“4. Insta el Govern a tenir en compte que, si han d’existir propostes de regulació 

d’activitats assistencials, aquestes s’han d’emmarcar en el document marc previst en 

l’apartat 6 d’aquesta proposició no de llei i han de ser respectuoses amb la distribució 

de competències que estableix l’Estatut d’Autonomia i contemplar, per tant, que la 

potestat reglamentària en la matèria correspon als consells insulars, el que garanteix 

solucions adaptades a les circumstàncies de cada illa. 

 

Derivada d’aquesta Proposició també es va crear una comissió d’experts per fer una 

anàlisis 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” on ja s’hi posa de manifest la necessitat d’establir, per part dels 

consell Insulars, d’un reglament marc per regular els centres infantils de caràcter 

assistencial o guarderies.  

 

D’aquest document marc s’extreuen dades com que a l’Illa d’Eivissa sols s’escolaritzen 

en centres d’educació infantil o escoletes un 21 % dels 4145 infants que estan 

empadronats, cosa que posa de manifest la necessitat de tot una xarxa assistencial de  

centres d’atenció infantil que faciliti la conciliació i la corresponsabilitat de les famílies.  

Tenim municipis com Sant Joan que no compta amb cap plaça de pública d’escoleta  o 

Santa Eulària on només s’ofereixen 30 places a escoletes públiques per a més de 940 

nens que té empadronats. Totes aquestes dades només posen de relleu dues 

problemàtiques:  
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- a).- Cal avançar en l’implantació de l’Educació Infantil a tots els municipis 

com a mesura d’equitat . 

- b).- Hem de poder oferir un servei assistencial segur i de qualitat a tots 

aquells infants que no tenen places a les escoletes o centres infantils de 

l’illa com a mesura de conciliació i coresponsabilitat per a les famílies.  

 

Des del Consell de Menorca, s’ha aprovat el reglament de centres d’atenció infantil per 

a infants 0-3 l’objectiu del qual: 

“és establir les condicions mínimes per a l’obertura i el funcionament dels centres que 

acullen regularment infants de 6 mesos a 3 anys a Menorca i que no requereixen 

autorització per part de l’administració educativa. D’aquesta manera es vol impulsar un 

model de centre d’atenció infantil, complementari a les escoletes, que garanteixi la 

correcta atenció i cura dels infants apostant pel seu benestar i el seu procés evolutiu.” 

 

Igualment al Consell de Mallorca se està en fase d’al·legacions per l’aprovació 

definitiva d’aquest reglament consensuat amb els diferents sectors implicats  per 

establir els requisits mínims que han de complir tots aquest centres infantils i així 

assegurar una atenció adient i en condicions òptimes de tots aquells infants.  

 

Des del Consell Insular d’Eivissa, fent ús de la seva potestat reglamentària li correspon 

posar-se a treballar amb decisió i, dins de les competències pròpies de cura i atenció 

al menor, avançar cap a l’establiment d’aquesta reglamentació necessària per poder 

assegurar unes condicions òptimes d’atenció i benestar a tots aquells infants que son 

atesos en aquests centres infantils, donant compliment al mandat parlamentari i al 

compliment dels acords de les conferències de presidents al respecte.  

 

Als Ajuntaments hem de ser conscients de la necessitat de regular els espais d’atenció 

infantil per assegurar que aquests serveis, com qualsevol altre, s’ofereixen amb un 

mínim de seguretat i amb una atenció adient a les necessitats dels infants que hi 

acullen. A més, hem de veure la necessitat de que es faci una regulació adient 

d’aquest tipus d’espais per assegurar un servei que complementi els serveis 

d’escoletes i centres d’educació infantil  per facilitar, així, una millor conciliació i 

corresponsabilitat de la vida familiar i laboral.  

 

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, insta el Consell Insular d’Eivissa a 

consensuar, amb els Ajuntaments de l’illa d’Eivissa, un reglament per a centres 
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d’atenció infantil que reculli les necessitats i característiques pròpies i asseguri una 

atenció de qualitat i amb uns estàndards d’atenció i d’instal·lacions.  

 

2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Consell Insular d’Eivissa,  en un 

termini no superior a  3 mesos, a presentar una proposta de reglament de centres 

d’atenció  infantil per a l’illa d’Eivissa i així complir amb el mandat parlamentari derivat 

de la Proposició no de Llei aprovada el 26 de febrer de 2018 al Parlament de les Illes 

Balears.  

 

3.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, es compromet a que, conjuntament amb el 

Consell Insular d’Eivissa,  a treballar per la implantació de l’Educació infantil 0-3 com 

una etapa educativa i facilitar els suports necessaris per a què s’augmenti l’oferta 

pública d’escoletes a tots els municipis de l’illa. 

 

 

Santa Eulària des Riu, 18 de maig de 2021 

 

 

 

 

 

 
Vicente Torres Ferrer 

Portaveu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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