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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENTE DE 
SANTA EULÀRIA DES RIU PER IMPULSAR EL VOLUNTARIAT ALS CENTRES 
EDUCATIUS 
 
Exposició de motius 
 
El curs escolar 20/21 es va iniciar amb una complexitat afegida en relació a la situació 
anterior. Cada centre ha hagut de preparar un pla de contingència per poder adaptar la nova 
realitat a la situació de cada escola. Ara els protocols d’actuació i les mesures de caràcter 
sanitari han fet que cada centre hagi de tenir unes normes i uns protocols d’actuació en 
funció de les seves pròpies característiques en relació a nombre d’alumnat, accessibilitat, 
localització, edificació, etc. 
 
A més, la situació creada arran de la pandèmia COVID-19, s’ha posat de manifest la 
necessitat d’una major col·laboració entre les diferents administracions i entre tota la 
comunitat educativa per poder garantir una millor i més segura tornada a les escoles i el 
desenvolupament de les activitats acadèmiques i educatives amb la màxima normalitat però 
amb tota la seguretat necessària. 
 
Aquestes mesures de seguretat també han comportat un canvi en les formes i hores 
d’entrada i sortida als centres educatius, cosa que pot generar una complicació en la 
mobilitat rodada al voltant dels centres i una necessitat de garantir uns accessos als centres 
de forma ordenada, segura i que permetin respectar totes les mesures de seguretat i 
distanciament social que són imprescindibles. 
 
Aquesta situació necessita donar seguretat a la ciutadania mitjançant la implantació de 
corredors segurs per poder arribar a les escoles per part de les famílies i reforçar la 
seguretat i la mobilitat fluïda en els moments d’entrada i sortida als centres que ara, potser 
siguin al llarg de més temps i en més punts. Fins aleshores, aquesta feina s’ha vingut 
desenvolupat pels diferents serveis de policies locals que han col·laborat a fer de les 
entrades i sortides als centres educatius unes situacions normalitzades i segures, evitant 
aglomeracions i embussos circulatoris. Ara bé, amb aquesta nova normalitat, pot ser 
existeixi la necessitat d’incrementar els nombre d’intervencions necessàries, cosa que no 
sempre és possible. Per la qual cosa, potser resulti necessari que  els grups de voluntariat 
de protecció civil, els quals ja desenvolupen tasques similars en situacions d’aglomeració al 
seu municipi, hagin de reforçar aquestes actuacions de les policies locals. 
 
En el cas concret de les escoles i centres educatius ubicats en aquest municipi; hi hagut 
mostres per part de mares o pares que han sol·licitat més presencia policial o canvis de 
recorreguts en las entrades i sortides, per garantir una major seguretat de l’alumnat. És un 
exemple clar, la inseguretat existent per exemple durant les entrades i sortides del CEIP 
Santa Eulària. 
 
Així i tot, en previsió que no es puguin fer front a les noves necessitats, cal demanar la 
implicació de la comunitat educativa per poder minimitzar els efectes negatius que es puguin 
donar i es necessària la implicació de pares i mares de l’alumnat per poder fer més fàcil 
aquestes situacions. 
  
Les APiMAs són una eina de col·laboració i participació en la vida dels centres educatius i 
que, complint el requisits que indica la Llei del Voluntariat de les Illes Balears, de 8 de març 
de 2019 (11/2019), poden considerar-se entitats de voluntariat a tractar-se de: 
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«... entitats privades sense ànim de lucre que acompleixin activitats d’interès general i hagin 
decidit que la participació voluntària de la ciutadania és un valor imprescindible per assolir la 
seva missió...» 
 
A més la llei contempla la figura del voluntariat educatiu com un dels 9 àmbits d’actuació i el 
defineix com: 
 
«... el voluntariat que, com a acció planificada i combinada amb el sistema i la comunitat 
educativa, millori les possibilitats de realització d’activitats complementàries, contribuint a 
reduir les possibles desigualtats i donant a conèixer als destinataris altres realitats socials, 
mitjançant programes, entre d’altres, d’aprenentatge i servei.» 
 
Per la qual cosa, resulta imprescindible cercar la implicació de tota la comunitat educativa, 
totes  les administracions, tota la societat civil i totes fórmules de voluntariat per poder fer 
front a les exigències d’aquest moment i permetre el desenvolupament d’activitat escolar 
amb seguretat i tranquil·litat per part de tothom. 
 
Per tot això anteriorment exposat, el grup socialista presentem les següents 
propostes d’acord per a la seva aprovació al Ple de la corporació: 
 
1.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu continuarà a promoure, la implementació de 
mesures que millorin i facilitin l’accessibilitat, la mobilitat i la fluïdesa del trànsit al voltant dels 
centres educatius i es millori la seguretat a tothom. 
 
2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta el Govern de les Illes Balears a promoure la  
col·laboració entre administracions i entitats del diferents àmbits del voluntariat (protecció 
civil i educatiu) amb l’objectiu de col·laborar en el desenvolupament de protocols de 
seguretat i de la fluïdesa circulatòria al voltant dels centres educatius  i de les situacions que  
s’hi puguin donar . 
 
3.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu cercarà la col·laboració de les administracions 
locals i autonòmiques per facilitar la dotació de les eines necessàries (instruments, materials 
i formació) per a què les entitats de voluntariat i les persones voluntàries puguin 
desenvolupar la tasca encomanada amb les mesures i protocols d’actuació necessaris per 
poder garantir la seguretat sanitària de tothom. 
 

Santa Eulària des Riu, 15 de març de 2021 
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