
                                     

Esborrany de l'acta de la sessió del Ple Infantil, celebrat a l’Ajuntament 
d’Eivissa el dia 21 de febrer de 2014

Assistents:
Sra. Pilar Marí Torres, Alcaldessa d'Eivissa

Al·lots i al·lotes de 5è, representants dels següents centres escolars:

CEIP SA GRADUADA: Lucía Cabezuelo Delgado,Paula Cardona Riera, 
MarinaCercos Bueno,Jarixa Herrera González,Marilyn Jara Pacheco,
Anna Tur Torres,Núria Alba Bonet,Helena Esteban Rapi,Paula Luque 
González,Ana Muñoz Gutiérrez,Andrea Ortiz Villota,Luis Pérez Rodríguez
Derek Rodríguez Mármol,Francisco Torres Muñoz,Lucía Cabezuelo Delgado
Paula Cardona Riera,Marina Cercos Bueno,Núria Alba Bonet,Luis Pérez 
Rodríguez.

CEIP PORTAL NOU:
Rida Ajbar,  Hector Berlanga Diaz, Omar Boujanna Cívico; Victor Cardona 
López; Iker Cea Blázquez; Jordan Coca Quian; Natalia Elizabeth Contento 
Muñoz; Ricardo Cortés Vázquez;  César Gabriel Diaz González; Sofía García 
Izquierdo; Noa García Pérez; Lucía Gómez Díaz; Simón González Haces; 
Miguel Guasch Marí; Paula Hernández Mateos; Emanuel Ilkei; Miguel 
Martínez Arcos; Nuria Montesinos Montilla; Luana Pérez Vega; Gabriel 
Prats Maderazo; Patricia Quintana González; Marc Sansano Escandell; 
Nuria Scarlett Segovia Ronquillo; Toni Tur Juan i Nicolás Viana Márquez.

CEIP SA BLANCA DONA:
Josep Bastida Torres; Juan Manuel Marí Corral; Rachid Oulad Omar; David 
Alexander Saltos Mendoza; Nuria Serra Bonet; Nicole Emanuela Limonta 
Velázquez; Arantxa Marí Vergel; Alvaro Martínez González; Marc Roig 
Planells.

CEIP POETA VILLANGÓMEZ:
Sandra  Torres Ferrando; Alexis Pino Afausto; Adrian Raya Rodríguez; 
Ismail Hsissen; Luna Alvado García; Naiara Boneque Modoni.

Actúen com  a secretàries:
Maria Garau
Encarnación Oliver



                                     

Al  Saló de Plens de Can Botino, a les 11,15 hores del dia 21 de febrer de 
2014, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa-Presidenta, es reuneixen els 
representants dels infants del municipi, per tal de celebrar sessió de 
l’Ajuntament Infantil Ple, amb el següent ordre del dia:

Desenvolupament de l’acte

L’Alcaldessa  dóna la benvinguda i agraeix l'assistència,  dóna instruccions 
per tal de desenvolupar la sessió de manera efectiva i explica el 
funcionament de les sessions plenàries.  També fa una petita introducció 
per informar que són i que fan les administracions públiques, així com la 
diferència entre les funcions dels polítics i dels funcionaris.
Passa a l’ordre del dia:

1. Els drets dels nens.

Demanant la paraula com es fa en els plens, els nens que representen ser 
l’equip que governa i van exposant les seues opinions, com:

- Lectura dels drets dels nens
- Que a Eivissa es respecten els drets dels nens
- Que està molt bé que se’ls hi doni la possibilitat d’expressar la seua 

opinió
- Que s'haurian  d'oferir, a preus econòmics,  activitats perque tots en 

puguin gaudir amb igualtat

L’Alcaldessa dona el torn de paraula als nens que representen l’oposició en 
un equip de govern i les seues rèpliques són les següents:

- No es respecten tots els drets perque els lloguers són cars i no 
tothom pot accedir a una vivenda, existeix racisme i no sempre 
s’escolta la opinió dels nens.

- Proposen que hi hagi ajudes per garantir l’alimentació, menjadors, 
guarderies, escoles d’estiu gratuïtes, transport públic adaptat pels 
discapacitats.

- Demanen més protecció i prevenció d’abusos sexuals amb més agilitat 
per poder denunciar.



                                     
- Menjar pels més necessitats
- Proposen que els immigrants tinguin dret a la sanitat pública
- Prevenció i protecció de maltractes infantils.
- Escolarització per a tothom.
- Promoure una campanya solidària per nens d’Etiòpia i Àfrica
- Medicines i menjar per tots
- Apadrinaments, donatius. 
- Tenir un consum responsable.

L’Alcaldessa presenta  la Regidora d’Educació, Miriam Valladolid Portas, qui 
dóna resposta a les qüestions plantejades: 

- Sempre es pot  i s'ha de denunciar el maltractaments  i els abusos  
sexuals.

- Els immigrants tenen dret a la sanitat pública.
- S’està creant el Consell Municipal de la infància i adolescència per tal  

de facilitar  uns mitjans i uns canals de comunicació per tal que  els  
infants puguin ser escoltats.

- També tenen les bústies: una instal·lada al centre educatiu i la  
virtual , per adreçar-se  a l’Ajuntament.

- Des de l’Ajuntament es garanteixen  els drets bàsics i es respecten

  Arribats a aquest punt, l'alcaldessa estima convenient fer   una proposta 
d’acord conjunta,  assumint el compromís de RESPECTAR I GARANTIR EL 
COMPLIMENT DELS DRETS BÀSICS. 

Sotmesa a votació,  la proposta s'aprova per unanimitat.

L’Alcaldessa obri un tord de debat dins del punt de l’ordre del dia de precs i 
preguntes.

Els nens: Proposen que s’impedeixi la instal·lació de plataformes 
petrolíferes i pregunten quantes firmes s’han recollit fins ara.

Alcaldessa: Totes les administracions estan d’acord en defensar aquesta 
postura i estan en contra de la instal·lació de plataformes 
petrolíferes. 
Fins ara s’han recollit més de 40.000 firmes.



                                     
Nens: Què s pot fer contra la explotació infantil. A Etiòpia els nens fan 

feina de 8 a 12 hores al dia.
Alcaldessa: Hi ha governs polítics que ho permeten, no accepten els drets 

dels nens. 
S’està lluitant des de diferents estaments i administracions 
per aturar l’explotació infantil. Malauradament encara no és 
una realitat.

Nens Els hi preocupa que es derriben les cases de Sa Penya i que no tinguin 
un altre lloc on viure.

Alcaldessa Fa part d’una unitat d’actuació perquè no reuneixen les mínimes 
condicions d’habitabilitat i perquè el barri està molt degradat. 
S’ha indemnitzat als propietaris perquè es puguin construir de 
millors. I pels que no eren propietaris, l’Ajuntament, des dels 
seus serveis socials se’ls hi ha ofert ajudes per cercar una 
solució i que les seues necessitats bàsiques estiguin cobertes. 

Nens Reivindiquen el dret a la llibertat d’expressió i els hi preocupa qui els 
escolta? 

Alcaldessa Els recomana de sempre parlar amb les persones a qui van 
dirigits els seus missatges, via oral o per escrit.

Nens Perquè es vol fer un hotel en el castell.
Alcaldessa Es un edifici que estava en ruines i per tal de preservar-lo i 

mantenir l’historia, “Paradores Nacionales”, que transforma 
edificis emblemàtics en hotels conservant els seus orígens, 
s’han ofert per dur a terme la seua rehabilitació. .   

L’Alcaldessa dóna per finalitzat el ple, agraint l’assistència i felicitant als 
alumnes per la feina que han fet. S’aixeca la sessió a les 12 hores i 10 
minuts, de la qual se n’estén la present Acta. De tot el que antecedeix en 
donam  fe. Ho certificam.   


