
                                                                                                          

   

ACTA DE LA CONSTITUCIÓ  DEL  CONSELL  DE LA INFÀNCIA I 
L'ADOLESCÈNCIA D'EIVISSA

ASSISTENTS

Presidenta
      Pilar Marí Torres

Vocals 
Raul López Alonso
Hugo Serra Escribano
Daniel Ramón Riera
Elena Guasch Puget
Aiora Rivas Preciado
Llydia Monfort Matutes
Madalina Levisa Dimitrescu
Judit Muñoz Patiño
Luis Arabí Tur
Margalida Torres Planells
Miriam Valladolid Portas
Rafel Ruiz González

Secretària
Maria Garau Torrres

Convidats

 -Membres de la comissió interna de coordinació
Encarnación Silverde
Mercedes Costa 
Maria Parra

-Membres del Grup de Participació
Patricia Guasch
Laura Guasch
Fatima Hadri
Carles Marí
Jordi Riera

Al saló de plens de Can Botino, a les 18,00 hores del dia 3 d'abril de 2014, es 
reuneixen les persones relacionades per tractar el següent 
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ORDRE DEL DIA

1. Constitució del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència.

L'Alcaldessa-Presidenta, dóna la benvinguda als presents, en especial als infants, atès 
que també formen part de la nostra societat com a ciutadans del municipi. Segueix 
explicant que ens hem reunit per constituir, de manera formal, el Consell Municipal de 
la Infància i l'Adolescència, que haurà de treballar per donar veu a les demandes i 
suggeriment dels joves amb la finalitat de millorar el municipi.

Per a la qual cosa, i d'acord amb la composició que  preveu l'article 5 del Reglament 
del  Consell  Municipal  de  la  Infància  i  de  l'Adolescència  de  l'Ajuntament  d'Eivissa, 
aprovat  en sessió plenària de 31 d'octubre de 2013, publicat al BOIB núm. 161 de 21 
d'octubre de 2013. 

“Presidència: que serà exercida per l’alcalde/essa de l’Ajuntament d’Eivissa o 
persona en qui delegui.

- Secretaria: estarà ocupada per personal municipal i serà designada per la 
presidència del Consell. Tendrà veu, però sense vot.

- Vocals: nomenats per la presidència, a proposta de cada col·lectiu. Es poden 
designar titulars i suplents, amb veu i vot, i són els següents: 
a) 8 representants del Grup de participació infantil i adolescent d’Eivissa. 
b) 2 professors/es en representació dels centres de Primària i de Secundària 
respectivament.
c) 1 representant de les APIMA del municipi d’Eivissa.
d) 1 representant de la Comissió tècnica de coordinació interna segell CAI.
e) 2 regidors/es de l’Ajuntament d’Eivissa: 1 regidor/a d’àrea que tengui 
incidència en les actuacions recollides al Pla de Infància i 1 en representació 
del/s grup/s de l'oposició. ...”

               
La  presidenta dóna a conèixer  la  proposta  i   la  posa a  votació,  és  aprovada per 
unanimitat  i  queda  constituït  el  CONSELL  MUNICIPAL  DE  LA INFÀNCIA I  DE 
L'ADOLESCÈNCIA DE L'AJUNTAMENT amb la formació següent:

PRESIDENTA:  Sra. Pilar Marí Torres, alcaldessa d'Eivissa
SECRETÀRIA:  Sra. Maria Garau Torres, funcionària municipal
VOCALS:
Representants del Grup de Participació infantil i adolescent d'Eivissa
Primària
1.  Raúl López Alonso
2.  Hugo Serra Escribano
3.  Daniel Ramón Riera
4.  Elena Guasch Puget
Secundària:
5.  Aiora Rivas Preciado
6. Lydia Monfort Matutes
7. Madalina Levisa Dimitrescu
8. Judit Muñoz Patiño

Representants del Professorat:
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1. Luis Arabí Tur, primària
2. Josep Font Alemany, secundària
Representant APIMA
1.  José Maria Prats
Representant comissió tècnica de coordinació interna segell CAI
1.  Margalida Torres Planells, cap del servei d'educació
Representants Municipals:
1. Miriam Valladolid Portas, regidora d'educació
2. Rafel Ruiz González, regidor PSE-Pacte.

10.  Torn obert de paraules

La Presidenta Sra. Marí, ofereix la paraula a qui vulgui fer la primera intervenció per 
exposar les necessitats que des del seu punt de vista existeixen i que es necessiten 
millorar.

Raul López: Explica el mal estat de conservació del skatepark de Cas Dominguets 
(Gesa) que necessitaria el canvi i millora de les instal·lacions.

La  Sra  Marí:  manifesta  que  efectivament  necessita  una  millora  i  assumeix  el 
compromís de millora i el trasllat de la demanda del infants de primària a la Regidoria 
d'Esports per tal de fer les millores a la major brevetat possible.

Daniel Ramón: En relació al skatepark de Ses Figueretes, també necessita alguna 
intervenció com ampliar rampes i instar l'ús de proteccions fins a una edat prudencial.

La Sra. Marí recull la demanda de millora que també es comunicarà a Esports i pel 
que fa a l'ús de proteccions es podrien instal·lar uns cartells  recomanant-les.

Hugo  Serra: Continuant  amb  els  espais  dedicats  a  skates,  voldria  demanar  la 
construcció d'unes zones cobertes per reunir-se així com crear una associació.

La Sra Marí,  en  el  tema de de les zones cobertes,  segurament  no podrà ser  tan 
immediat, atès que s'han d'estudiar la viabilitat tant tècnica com econòmica, però  que 
quedi reflectida en acta la petició.

En  relació  al  segon  punt,  sobre  l'associació,  dóna  la  paraula  a  la  Sra.  Miriam 
Valladolid,  regidora de, entre altres coses, Participació Ciutadana  que es qui sap 
sobre  aquest  tema i  que informa que  per  crear  una  associació;  entre  el  diferents 
requisits s'ha de ser major d'edat, però es podria estudiar si hi ha alguna possibilitat, 
de  manera  informal.   Es  pot  facilitar  document  amb la  totalitat  dels  requisits  a  la 
coordinadora Maria Parra,  perquè ho puguin estudiar al Grup de participació.

Madalina Levisa: Planteja la habilitació d'un  espai  municipal per a  festes juvenils.

La Sra. Marí informa que s'intenten fer moltes coses per la gent jove, però aquesta 
concreta s'hauria d'estudiar. Dóna la paraula a la Sra. Encarnación Silverde, que com 
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a  tècnica  responsable  del  Departament  de  Joventut  segurament  tendrà  més 
informació.

La  Sra.  Silverde manifesta que aquesta demanda no és nova i que això que ara es 
planteja és el mateix que fa anys es deia “guateque”, “galas juveniles”, etc,  els cas és 
que l'ajuntament no disposa d'un espai que reuneixi ni condicions ni equip adient, però 
ella es compromet a negociar amb locals privats per si fos possible un conveni, però 
han de tenir en compte les restriccions d'horaris, edats, begudes, etc. Però insisteix 
que es pot assumir el compromís de fer les gestions.  Aprofita per recordar i convidar a 
les activitats d'oci dels dissabtes.

També recull la proposta de les festes temàtiques, que es podrien incloure en el de les 
Festes d'estiu.

Lydia Monfort:    Puntualitza que l'edat per assistir-hi podria ser la que va des de 1r 
d'ESO a 2n de Batxiller.

Elena Guasch: Intervé para demanar una reducció del preu del transport públic.

La Sra. Marí aclareix que actualment el transport no és municipal (és a dir no depèn de 
l'Ajuntament), però aviat sí que tendrem una línia de transport, atès que  aquesta serà 
una de les competències que assumirà l'Ajuntament per haver superar la quantitat de 
50.000 habitants.

Carles Marí:  Seria necessari que hi hagués més informació dels horaris i parades 
més accesibles.  

La Sra. Marí informa que a les ciutats més grosses, está tot informatitzat, però  que 
quan sigui de responsabilitat municipal s'intentarà aquesta millora.

Judit  Muñoz: Demana  la  creació  de  serveis  nocturns  interurbans.  La  Sra.  Marí 
contesta que ho faran arribar al Consell Insular, instant-ne la implantació.

Jordi Riera:  Voldria manifestar que li agradaria que la estació d'autobusos que es va 
tancar, tornàs a obrir-se. La Sra. Marí respon que hi està completament d'acord  i  que 
malgrat no sap la data, sí que si per obrir-la s'ha d'arreglar alguna cosa es farà.
Segueix Jordi Riera amb la seva intervenció i  creu que si hi hagués més transport 
col·lectiu, més gent l'utilitzaria i per tant l'illa estaria més neta.

La  Sra.  Marí contesta  que  efectivament  és  així  i  quan  l'Ajuntament  tengui  les 
competències ho promourà.

Hugo Serra:  Està molt interessat en l'esport de bici, en possibilitat de curses i altres 
activitats per practicar el cap de setmana.
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La Sra. Marí, dóna la paraula i demana al Sr. Rafel Ruiz que respongui la pregunta 
d'Hugo Serra, atès que és expert en aquest esport.

El Sr. Rafel Ruiz diu  que des de fa un aproximadament un mes hi ha curses cada cap 
de setmana, malgrat no són competicions.  Per competir s'ha d'estar federat i  de tots 
aquest temes li poden facilitar informació al Patronat Municipal d'Esports.

Tractats el  punts de la  convocatòria,  l'alcaldessa agraeix l'assistència,  manifesta la 

seua voluntat  de donar  resposta a les peticions  i  suggeriments i  convida a seguir 

participant per tal que el nostre municipi sigui un lloc agradable i amb activitats d'oci i 

benestar per a tothom.  

S'aixeca la  sessió  a les divuit hores i cinquanta minuts, de tot el que antecedeix en 

don fe.
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