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1. AGRAÏMENTS           

L'Ajuntament  d'Eivissa  vol  agrair  als  diferents  agents  socials,  institucions  i

departaments municipals implicats en l'elaboració del present document, la implicació i

col·laboració que ha fet possible el desenvolupament d'aquest treball. També agrair a

tots els  diferents agents socials  i  institucions implicades en l'atenció a la infància i

l'adolescència del municipi la seua intervenció i treball que fan possible totes aquelles

actuacions destinades als menors i les seues famílies.
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2. REALITAT SOCIAL I OBJECTIUS QUE HAN ORIENTAT L’ELECCIÓ DE LES 

LÍNIES DE TREBALL

2.1. REALITAT SOCIAL
2.1.1. Dades sociodemogràfiques

El municipi de la ciutat d'Eivissa és, amb una superfície d'11,14km2, el municipi més

petit de tota l'illa d'Eivissa, representa solament el 2% de la superfície total, i el segon

més petit de les Illes Balears.

El municipi d'Eivissa, amb els seus 49.689 habitants (IBESTAT), concentra el 34,54%

de la població total de l’illa, i amb 4.486 habitants per quilòmetre quadrat, resulta ser el

més densament poblat de l’illa, fins i tot del conjunt de les Illes Balears. Això suposa

una forta pressió demogràfica en relació amb la seua superfície i  amb la resta de

municipis de la Comunitat Autònoma.

La  població  de  la  ciutat  ha experimentat  un  important  creixement  durant  les  dues

últimes dècades, i ha incrementat el seu nombre en més de 15.000 habitants. Aquesta

tendència progressiva s'ha estabilitzat durant els últims anys i fins i  tot s'ha revertit

puntualment.

Gràfica 1. Evolució demogràfica 2008-2017 del municipi d’Eivissa

Font: IBESTAT  i Padró

Municipal d’Eivissa

La  població

menor  (0-18

anys) del municipi d'Eivissa ascendeix a un total de 7.940 persones (Padró Municipal

d'Eivissa,  dades inici  2018),  que suposa un 15,80% de la  població,  molt  similar  al

percentatge  de  la  província  (18,36  %)  (IBESTAT,  2017).  

A  continuació,  es  mostra  la  distribució  de  la  població  segons  l'edat  i  gènere.
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Taula  1.  Distribució  població  segons  edat  i  sexe  (Padró  Municipal  d'Eivissa,

gener 2018).

Grup d’edat

Sexe

TotalHomes Dones

Nombre % Nombre % Nombre %

0-4 991 1,98 935 1,86 1.926 3,84

5-9 1.217 2,43 1.188 2,37 2.405 4,79

10-14 1.250 2,49 1.122 2,24 2.372 4,73

15-17 649 1,29 588 1,17 1.237 2,47

   
Font: IBESTAT  i Padró Municipal d’Eivissa

Gràfica 2. Piràmide poblacional d’Eivissa (Padró Municipal d’Eivissa, gener 2018).

Font: Padró Municipal d’Eivissa
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Gràfica 3. Evolució població jovent 2008-2017 del municipi d’Eivissa (0-19 

anys).

Font: IBESTAT

Tenint en compte les dades dels últims deu anys, s'observa un creixement relatiu del

2,63%, de la població entre 0 i 19 anys. 

El municipi d'Eivissa el 2017 tenia un total de 1.978 joves (0-19 anys) amb nacionalitat

estrangera, que representa el 21,55% del total de població jove de la ciutat; trobam

que la diversitat cultural és una dada característica i definitòria del municipi. Quan ho

comparam amb el percentatge de menors de 19 anys amb nacionalitat estrangera en

la  comunitat  autònoma  i  a  nivell  estatal  trobam  diferències  significatives.  Les

nacionalitats  que  prevalen  en  el  municipi  són  les  procedents  de:  Romania,  Itàlia,

Marroc i Equador (IBESTAT, 2017).

L'economia municipal se sustenta majoritàriament en el sector serveis, principalment

en  el  turisme,  seguit  pel  sector  secundari  i  finalment  pel  primari.  A  causa  de

l’estacionalitat del sector turístic, l'activitat laboral es concentra majoritàriament en els

mesos estivals. Tot això dibuixa una estructura econòmica netament urbana orientada

als serveis i caracteritzada per la periodicitat.

En la població més jove (menors de 20 anys), també es pot observar que en els mesos

de temporada turística descendeix la seua desocupació.

8.1.2 Dades educatives
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Al municipi d’Eivissa hi ha un total de 7.762 alumnes matriculats en el curs 2017-2018.

Gràfica 4. Dades matriculació curs 2017-2018 segons etapa educativa.

Font:

Delegació Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera

A Eivissa el 72,20% de l'alumnat està matriculat en un centre d'ensenyament públic, el

21,31% en concertats i un 6,49% en un centre privat.

Eivissa disposa d'una gran riquesa multicultural. Trobam que un 19,04% dels alumnes

matriculats en el curs 2017/2018 posseeixen nacionalitat estrangera.

Aquestes xifres fan patent l'heterogeneïtat cultural de la població menor escolaritzada

a Eivissa. Així mateix, ha de considerar-se una altra font de diversitat, el gran flux de

famílies  procedents  d'altres  zones  de  l'Estat  espanyol  (principalment  d'Andalusia,

Catalunya i Comunitat Valenciana). 

Trobam que els països de procedència que prevalen són: Marroc, Romania i Equador.

En el cas dels menors de 3 anys escolaritzats en escoletes públiques s'observa que

menys del 5% posseeix nacionalitat estrangera.

El municipi d’Eivissa compta amb 22 centres educatius:

• 3 equipaments educatius públics de primer cicle d'educació infantil i 9 privats

per a infants de 0 a 3 anys.  Només el  23,22% de les places ofertes en el

municipi  per  a  menors entre 0-3 anys  són públiques,  i  de  la  població  total
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resident  destinatària  solament  podria  accedir-hi  el  15,3%.  Les  escoletes

públiques compten amb servei de menjador i escola matinera.

• 12 centres d'educació infantil i primària, dels quals 9 són públics, 2 concertats

i  1  privat.  D'aquests,  només  4  no  disposen  de  menjador  i  totes  d'escola

matinera.

• 7 centres d'educació secundària, dels quals 4 són públics, 2 concertats i 1

privat.

8.1.3 Dades de cultura, oci i temps lliure

 Recursos culturals: El municipi compta amb el Centre Cultural Polivalent Can

Ventosa, una xarxa de 6 biblioteques públiques i 3 equipaments juvenils. En aquests

equipaments es realitzen programacions de manera periòdica en les quals els menors

del municipi  poden realitzar activitats culturals,  d'oci  i  amb les quals ocupar el  seu

temps lliure. A més l'Ajuntament compta amb una àmplia programació cultural anual.

 Parcs infantils: Actualment el municipi compta amb 27 parcs infantils. Aquests

estan repartits per tota la ciutat però sí hem de destacar que existeixen barris amb alta

densitat  de  població  menor  sense  equipaments  d'aquest  tipus.  A nivell  general  la

densitat mitjana de població menor de 18 anys se situa al voltant de 200 infants per

parc.

 Equipaments  esportius: el  municipi  compta  amb  34  espais  públics  i

municipals on es pot realitzar una adequada pràctica de l'esport i estan dotats per a

aquesta finalitat. Una característica d'aquests equipaments és que els patis escolars

municipals de primària els usen els diferents Clubs Esportius municipals fora de l'horari

habitual  escolar.  A  més  el  Departament  d'Esports  anualment  ofereix  en  l'Oferta

Educativa Municipal el Pla Municipal de Natació per a alumnat d'educació infantil.

 Salut: En  el  municipi  d'Eivissa  se  situa  l'Hospital  públic  Can  Misses  i  la

Policlínica  Nostra  Senyora  del  Rosario.  Les  dos  són  les  úniques  instal·lacions

hospitalàries de les quals  disposa l'illa  d'Eivissa.  El  municipi  també compta amb 3

centres de salut.

 Seguretat  Infantil: L'Ajuntament  d'Eivissa  compta  amb la  figura  del  Policia

Tutor, formada per 2 professionals, amb dedicació al seguiment de l'àmbit escolar, així

com de casos relacionats  amb violència,  denúncies  a  menors,  absentisme i  joves

infractors. Aquests treballen en coordinació amb altres organismes com poden ser els
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Serveis Comunitaris Bàsics municipals,  Servei de Protecció de Menors, Conselleria

d'Educació i el Pla Municipal de Drogues. 

8.1.4 Factors de vulnerabilitat

 Rendiment, retard i abandó escolar: Destacar a nivell de Comunitat Autònoma

de les Illes Balears com la regió amb major índex a nivell nacional d'abandó escolar

primerenc  amb  una  taxa  d'un  26,6,  encara  que  durant  els  últims  tres  anys  s'ha

observat una tendència a la disminució. Com a elements de context de l'abandó en

l'arxipèlag, cal assenyalar que Balears es troba entre les comunitats amb una menor

taxa  d'idoneïtat.  L'absentisme escolar  es  tracta  mitjançant  la  xarxa  de  coordinació

entre: els policies tutors municipals, els Serveis Comunitaris Bàsics d'àrea de Benestar

Social municipal, els equips directius i docents dels centres educatius, el EOEP i els

serveis de protecció als menors del Consell Insular.

 Protecció de menors: Durant l'any 2016 es van obrir 171 expedients des del

Servei de Protecció de Menors del Consell d'Eivissa a nivell illa, els quals es poden

classificar  en:  expedients  de  protecció  (29),  expedients  d'informació  prèvia  (136),

expedients de col·laboració (5) i expedients d'acolliment familiar (1). Aproximadament

el 0,71% de la població menor de l’illa es troba implicat en un procés del Departament

de Protecció  de Menors.  A l’illa  es disposa de dos recursos per  a  la  guarda dels

menors amb mesures jurídiques de protecció en procés de diagnòstic o en programes

de protecció: el centre de menors Pare Morey, per a menors de tots dos sexes entre

12-17 anys, amb capacitat per 20 menors, i, el centre de menors Llar Mare del Remei,

per a menors de tots dos sexes entre 0- 11 anys, amb capacitat per a 15 menors.

 Nivells  de  pobresa  infantil  i  familiar: La  creixent  demanda  d'habitatges  i  la

producció i explotació d'aquestes per iniciativa privada s'ha transformat en una nova

problemàtica social per a les famílies de l’illa, aquest fenomen suposa un factor de risc

d'exclusió social, i un recés al dret d'un habitatge digne i adequat. Els menors d'edat i

els joves de 16 a 29 anys són els grups d'edat amb major taxa de risc de pobresa a les

Illes Balears.

 Menors infractors: Durant l'any 2017 el nombre de detencions efectuades per la

Unitat de policia Nacional d'Eivissa van ascendir a 32. La Unitat de Menors destaca el

consum de drogues com a factor comú en la majoria d'infractors i els delictes comesos

van ser principalment: furts, amenaces i danys a tercers o a propietats.
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 Salut: El  Centre  Coordinador  d'Atenció  Primària  per  al  Desenvolupament

Infantil  (CAPDI)  coordina  serveis  que  atenen  el  100%  dels  menors  a  través  de

programes de prevenció. De les dades obtingudes amb el Servei de Pediatria de Can

Misses podem dir que. com a dada important en la salut de la infància a l’illa, 1 de

cada 1.000 menors de les Pitiüses sofreix diabetis de tipus 1, i 1 de cada 5 pateix

obesitat infantil.

 Consum de drogues: De l'estudi realitzat pel CEPCA publicat en 2018 s'observa

que  el  24,2%  dels  menors  de  18  anys  de  l’illa  va  iniciar  el  consum  d'alcohol

acompanyats dels seus pares, l'alcohol és la substància més consumida durant l'últim

mes en joves de 14 a 18 anys seguida del tabac i del cànnabis. Cal destacar finalment

que l'edat d'inici de consum d'alcohol en joves de 14 a 18 anys és de 14 anys i de 14,5

en el cas del cànnabis.

 Necessitats Especials: De les dades obtingudes a través del Servei d'Atenció a

la Diversitat de la Conselleria d'Educació en el municipi d'Eivissa hi ha 87 alumnes

amb necessitats especials als centres educatius d'educació infantil i primària.

8.2 Objectius que han orientat l’elecció de les línies de treball

Al llarg d'aquests anys des del Pla Municipal de la Infància i l'Adolescència s'han dut a

terme una sèrie de programes i activitats que han complert amb uns objectius que

varien depenent de la línia d'actuació en la qual s'emmarquen:

Línia d'acció socioeducativa:

-  Sensibilitzar  i  mobilitzar  les  famílies  cap a  la  responsabilitat  compartida  en
relació a l'educació i desenvolupament de la infància i l'adolescència.

- Informar i educar les famílies, especialment els menors, perquè desenvolupin
estils de vida positius, saludables i autònoms.

- Crear recursos, serveis i equipaments que donin resposta a les necessitats dels
menors i les seues famílies.

-  Contribuir  al  desenvolupament  integral  dels  menors tant  a nivell  emocional,
intel·lectual i social.

Línia d'acció per fomentar la inclusió social:

- Treballar cap a una ciutadania que promogui la inclusió social de les persones
assegurant  la no discriminació per raons d'origen, sexe, discapacitat,  llengua,
religió, creences, posició econòmica, etc.
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- Fomentar la protecció dels menors del municipi i l'atenció al seu benestar així
com la de les seues famílies.

-  Ajudar  els  joves  a  superar  les  seues  dificultats  mitjançant  l'engegada  de
programes socials.

- Promoure els mecanismes amb els quals prevenir, detectar, informar i/o derivar
els casos.

Línia d'acció per millorar la qualitat de vida:

- Vetllar per la millora de la qualitat de vida i el benestar dels menors del municipi
mitjançant la promoció de la salut comunitària.

- Adequar, mantenir i gestionar espais i activitats esportives, culturals, d'oci, etc.

-  Permetre  l'accés  a  la  infància  i  l'adolescència  i  les  seues  famílies  als
programes, serveis i recursos que millorin la seua qualitat de vida.

-  Vetllar  perquè  els  menors  del  municipi  tenguin  accés  al  joc,  les  activitats
esportives, culturals, artístiques i d'oci entre d’altres.

-  Promoure  i  facilitar  la  participació  dels  joves  del  municipi  en  la  presa  de
decisions  sobre  la  planificació,  implementació  i  adequació  dels  equipaments
urbans d'acord amb les seues necessitats i interessos. 

Línia d'acció sobre la promoció de la infància i l'adolescència:

-  Facilitar  l'assumpció de drets i  deures com a ciutadans actius en la  nostra
societat.
- Respectar i  promoure el dret dels menors a participar plenament en la vida
social, cultural i política.

- Oferir oportunitats de participació en la presa de decisions d'aquelles qüestions
que els afecten.

- Donar visibilitat als drets dels menors d'edat.

3. PRINCIPALS LÍNIES DE TREBALL

El I Pla Municipal de la Infància i l'Adolescència del Municipi d'Eivissa 2017-2020 va

ser aprovat per unanimitat pel Ple de l’Excm. Ajuntament d'Eivissa en sessió ordinària

celebrada el 22 de desembre de 2016. Amb aquest Pla l'Ajuntament pretén definir i

mantenir una política municipal sobre infància i adolescència de manera coordinada i

consensuada entre tots els departaments municipals que permeti donar un missatge

unificat i coherent amb l'oferta d'activitats i serveis. Per primera vegada, amb aquest

Pla s'han estructurat totes aquelles actuacions en matèria d'infància, adolescència i
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famílies que des de l'Ajuntament es feien des de cada departament municipal. Les

diferents  accions  i  activitats  que  s'han  portat  a  terme emmarcades  dins  del  I  Pla

Municipal  de  la  Infància  i  l'Adolescència  s'han  classificat  en  4  línies  d'actuació

depenent del seu objectiu.

 LÍNIA D’ACCIÓ SOCIOEDUCATIVA I PREVENTIVA

En  aquesta  línia  s'han  inclòs  totes  aquelles  accions  i  projectes  creats  per  incidir

directament sobre la infància i  l'adolescència, de caràcter socioeducatiu i  preventiu.

Són accions destinades a desenvolupar la capacitat intel·lectual, moral i afectiva dels

destinataris  amb caràcter  intencional  i  amb la  finalitat  que assumeixin  un estat  de

maduresa que els capaciti per afrontar la realitat de manera conscient, equilibrada i

eficient i per actuar dins d'ella com a ciutadans participis i responsables.

Per al Pla de la Infància i l'Adolescència de la ciutat d'Eivissa la finalitat primordial de la

prevenció és la preparació i educació cap a un individu solidari, informat i sensibilitzat

en relació a les causes i impactes dels problemes socials; capaç de prendre decisions

encertades; amb una bona autopercepció; que siguin capaços d'interrelacionar-se amb

els  seus  iguals;  apte  per  distingir  les  seues  necessitats  reals  d'aquelles  creades;

assertiu, és a dir, que sap escoltar i expressar les seues emocions, sentiments i idees

respectant les dels altres; hàbil per donar i rebre, en condicions de realitzar crítiques

constructives que aportin possibles solucions a determinats fets o situacions; capaç de

resoldre o afrontar adequadament problemes personals, interpersonals, familiars i del

col·lectiu; coneixedor dels seus deures i drets; respectuós amb les normes intra i extra

familiars; amb una adequada estructura ètica i moral; amb disposició positiva enfront

de  la  vida,  optimista;  creatiu;  competent  per  buscar  alternatives  vàlides,  reals  i

profitoses amb la finalitat de satisfer necessitats i desitjos de divers ordre; coneixedor

de les seues capacitats, potencialitats i limitacions.

Per  tant,  aquesta  primera línia  fa referència  al  conjunt  d'accions  socioeducatives  i

preventives que incideixen sobre la societat en general i  de forma directa sobre la

infància i l'adolescència. Les activitats que s'inclouen aquí tenen a veure amb l'atenció

socioeducativa, amb el suport i  assessorament a famílies, amb la intervenció sobre

l'oci, amb la prevenció sobre drogues, amb l'educació ambiental, amb l'educació viària

i amb la igualtat de gènere, entre d’altres.

Els serveis implicats dins d'aquesta línia d'actuació són: Benestar Social, Educació,

Pla  Municipal  de  Drogues,  Escoletes,  Joventut,  Normalització  Lingüística,  Medi
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ambient, Policia Local, Igualtat, Biblioteca Municipal, Arxiu històric, Cultura i Patrimoni i

Esports.

 LÍNIA D’ACCIÓ PER A  LA INCLUSIÓ SOCIAL

Dins d'aquesta línia d'acció s'han inclòs totes aquelles activitats i projectes que tenen

com a principal objectiu integrar en la vida comunitària tots els membres de la societat,

independentment  del  seu  origen,  de  la  seua  activitat,  de  la  seua  condició

socioeconòmica o del seu pensament i proveir als sectors més desprotegits de tots

aquells mitjans necessaris per poder desenvolupar un estil de vida digne i estable que

contribueixi al fet que tota la societat es desenvolupi de manera orgànica i ordenada.

Des del Pla de la Infància i  l'Adolescència del municipi d'Eivissa, amb l'objectiu de

millorar la situació dels infants i adolescents del municipi i les seues famílies com a

subjectes  de  ple  dret,  i  atenent  a  donar  suport  al  principi  fonamental  de  l'interès

superior  de  la  infància  de  la  Convenció  sobre  els  Drets  dels  Infants  de  1989,  es

planteja aquesta segona línia com el conjunt de mesures d'accés tant de la infància,

l'adolescència i de les seues famílies als recursos, drets i serveis necessaris per a la

seua participació activa en la societat. Hi podem trobar: mesures relacionades amb la

inclusió social, accions destinades a protegir als menors, ajudes, beques, convenis,

etc. les quals faciliten la protecció cap als possibles riscos que puguin patir els infants i

adolescents del municipi. 

Els serveis implicats dins d'aquesta línia d'actuació són: Benestar Social, Policia Tutor i

Educació.

 LÍNIA D’ACCIÓ SOBRE LA QUALITAT DE VIDA

Dins d'aquesta tercera línia de treball s'han inclòs totes aquelles accions i projectes

orientats a millorar la qualitat de vida dels menors amb caràcter transversal des de les

diferents regidories i departaments municipals.

L'Ajuntament de la ciutat d'Eivissa, en el desenvolupament de les seues competències

municipals, ha de vetllar per la millora de la qualitat de vida i el benestar dels menors

mitjançant la promoció de la salut comunitària, per la qual cosa una gran part de les

activitats  que es  duen a  terme dins  d'aquesta  línia  d'acció  han de tenir  una clara

incidència en la vida quotidiana i en el benestar dels infants i joves del municipi. En

aquesta línia s'inclouen totes aquelles accions relacionades amb el desenvolupament
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de polítiques urbanes de millora de la qualitat de vida dels infants i joves així com

l'adequació, manteniment i gestió d'espais i activitats esportives, culturals, d'oci, etc.

Els serveis implicats dins d'aquesta línia d'actuació són: Esports, obres i manteniment

d'edificis públics, Urbanisme, Turisme, Biblioteca, Educació i Participació Ciutadana.

 LÍNIA  D’ACCIÓ  SOBRE  LA  PROMOCIÓ  DE  LA  INFÀNCIA  I

L’ADOLESCÈNCIA

En aquesta quarta línia s'inclouen totes aquelles activitats i accions que promocionen

el ple exercici de la infància i l'adolescència garantits en el conjunt de l'ordenament

jurídic, i totes aquelles iniciatives que incloguin un major protagonisme dels menors, el

reconeixement  del  seu  paper  en  la  societat  i  l'exercici  de  la  infància  sobre  drets

mitjançant la participació com a col·lectiu en els temes referents al seu municipi. En

aquesta línia s'han inclòs activitats i esdeveniments on es visualitzin els seus drets i on

es fomenta la seua participació. 

Els  serveis  implicats  dins d'aquesta línia  d'actuació  són:  Cultura,  Joventut,  Festes,

Igualtat, Pla Municipal de Drogues, Educació.

4. FUNCIONAMENT  REAL  DE  L’ÒRGAN  DE  PARTICIPACIÓ  INFANTIL   I

JUVENIL

Els Plens Infantils i Juvenils són un òrgan de participació infantil que compta amb una

llarga trajectòria, ja que la seua primera reunió data de l'any 2000. A dia d'avui ja un

gran  nombre  de  joves  han  participat  en  algun  moment  de  la  seua  etapa  escolar

tractant  temes  relacionats  amb  aspectes  importants  del  municipi  i  d'actualitat,  i

d'aquesta forma l'Ajuntament pot  conèixer el  punt  de vista dels menors,  que si  no

comptàs  amb  aquest  òrgan,  els  responsables  municipals  difícilment  coneixerien.

En els seus orígens es pretenia que fos una activitat educativa dirigida als infants dels

centres escolars de primària del municipi, amb la finalitat de complementar els seus

coneixements cívics i  donant-los a conèixer com és, com es forma i  com funciona

l'Ajuntament  d'Eivissa.  Actualment,  i  després  de  18  anys  de  trajectòria,  els  plens

infantils  i  juvenils  s'han  convertit  en  un  òrgan  consultiu  de  participació,  estable  i

instaurat, en el qual prèviament els menors treballen a l'aula una unitat didàctica amb

objectius  educatius  i  els  resultats  dels  quals  són  traslladats  a  l'alcalde  en  sessió

plenària en forma de propostes. D'aquesta forma l'Ajuntament consulta als menors del
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municipi aspectes importants de la ciutat que els afecten directament i acorden quines

de les propostes poden dur-se a terme i quines no són viables.
Es  tracta  d'una  activitat  coordinada  pel  departament  d’Educació  i  de  Joventut  de

l'Ajuntament d'Eivissa i en el qual estan representats alumnes de 5è de primària i 3r i 4t

d'ESO dels centres educatius del municipi. 
El principal objectiu és proporcionar als alumnes una situació similar a la qual tendria

lloc en el Ple de l'Ajuntament i poder expressar les seues opinions i propostes sobre el

tema al principal òrgan representatiu del municipi i que aquestes es tenguin en compte

a  l'hora  de  planificar  possibles  actuacions  que  estiguin  relacionades  amb el  tema

tractat.  

Els temes que s'han treballat durant aquests quatre anys han estat: “Els drets dels

nens i les nenes” que tenia per objectiu debatre sobre la situació actual dels Drets del

Menor i  que donassin la seua opinió i  propostes sobre el  seu compliment;  “El port

d'Eivissa”  coincidint  amb les  obres  de remodelació  els  menors  van  donar  la  seua

opinió sobre aquestes obres i van proposar alternatives; “Com som els nens i nenes i

adolescents” en la qual van explicar a l'alcalde qui eren, què feien i què els agrada fer

en el seu temps lliure per poder fer un Pla de la infància més adaptat a les seues

necessitats i interessos; “El nostre temps lliure i d'oci” en el qual els joves van analitzar

de forma critica que fan en el seu temps lliure i van proposar activitats i/o recursos que

no  tenen  i  els  agradaria  tenir  i  van  dissenyar  el  seu  espai  d'oci  ideal  en  el  qual

l'Ajuntament  es va basar  i  va utilitzar  per al  disseny d'un parc infantil;  “El  consum

responsable”  en  el  qual  es  va  analitzar  els  diferents  consums que  tenen  a  l'hora

d'utilitzar el seu oci i van presentar a l'alcalde diferents jocs que no necessiten cap cost

econòmic per gaudir-los.

Així doncs, per la seua llarga trajectòria, mantinguda pels diferents governs locals, pels

temes tractats i la participació, es pot afirmar que es tracta d'un programa realment

satisfactori tant per als infants participants, com per al govern local com a promotor i

per als centres i professors com a col·laboradors i assessors dels alumnes. El govern

local  valora  molt  satisfactòriament  la  participació  dels  menors  en  la  gestió  dels

assumptes  municipals  i  mostra  d'això  ha estat  la  consulta  i  participació  que estan

tenint els nens i nenes del municipi pel que fa a la planificació i gestió de les obres dels

nous parcs infantils els quals es regeixen per les demandes que han fet els menors en

un exhaustiu procés de consulta previ. Les accions participatives que duen a terme

amb els nens i nenes enriqueixen la ciutadania i l'Ajuntament amb una metodologia

participativa, treball transversal des dels diferents departaments municipals i integració

de les aportacions dels menors a la gestió del municipi.
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Els menors valoren de manera molt positiva la seua participació posat que són els

representants dels nens i nenes del municipi i les seues opinions són tengudes en

compte per millorar la ciutat des del seu punt de vista.
Els equips directius i el professorat dels centres educatius valoren la participació dels

menors com a molt positiva en tots els aspectes.

A més dels Plens infantils, el departament de Joventut, durant l'any 2017, ha engegat

el  “Grup de Participació d'Oci Alternatiu Vila-NIT”. “Vilajove Nit” és un programa que

ofereix a joves de 12 a 25 anys un espai d'oci alternatiu saludable en el qual cada

dissabte participen una mitjana de 80 joves. Aquest projecte ha anat canviant la seua

metodologia  fins  arribar  al  que  és  actualment,  oferint  als  joves  del  municipi  una

programació setmanal d'activitats d'oci juvenil els caps de setmana en un horari de 17

a 00 h, amb l'objectiu principal que els joves hi participin activament. Es tracta que la

programació de les activitats que es duen a terme sigui propostes reals dels joves i

que siguin ells i elles qui organitzin tota la jornada. Els joves, mitjançant un formulari de

propostes que al  costat dels tècnics estudien la seua viabilitat,  busquen propostes,

dissenyen la publicitat, fan la difusió i realitzen les activitats durant el dia de la jornada.

Al que es comprometen els joves és que les activitats es realitzin si són ells els que les

proposen i els monitors i tècnics de Joventut només fan de recolzament en la gestió i

organització dels recursos necessaris. Per a la difusió de les activitats són els propis

joves els que en les hores de pati i mitjançant eines com whatsapp directe amb joves

donen la publicitat de la programació.

Els  joves  que  participen  en  aquestes  activitats  valoren  positivament  la  possibilitat

d'aportar les seues idees i  que aquestes es duguin a terme i es facin una realitat.

Destaquen  de  manera  molt  positiva  l'oportunitat  que  siguin  ells  mateixos  els  que

puguin programar el seu oci amb el suport del departament de Joventut. D'altra banda,

creuen que seria necessària una major participació dels seus iguals a l'hora d'implicar-

se en aquesta tasca, que sense el  treball de motivació constant dels professionals

aquesta implicació va disminuint.
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Els  Corresponsals  Juvenils són  joves  estudiants  que  s'encarreguen  principalment

d'informar els joves dels seus centres educatius de secundària de les activitats que el

departament de Joventut realitza i que els puguin interessar. S'ocupen de gestionar un

panell informatiu i atendre un Punt d'Informació Juvenil.

La funció del corresponsal és informar, coordinat amb els tècnics de Joventut de les

activitats que realitza el Centre d'Informació Juvenil C19.

Així  mateix,  té també una altra funció primordial,  que és la de detectar,  recopilar  i

transmetre les demandes i necessitats dels joves.

 

Durant  l'any  2017  hi  van  participar  un  total  de  32  corresponsals  en  els  diferents

instituts  del  municipi.  Les  diferents  activitats  que  han  realitzat  han  estat:  taules

informatives  en  horari  dels  patis  escolars  als  diferents  centres,  repartiment

d'informació, informació de tallers en el C19, recolzament en el bon desenvolupament

de concerts i activitats a l'aire lliure, recolzament en les jornades de portes obertes del

centre juvenil.

El  21 de novembre de 2013 es va publicar  en el  Butlletí  Oficial  dels  Illes Balears
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l'aprovació  definitiva  del  Reglament  del  Consell  Municipal  de  la  Infància  i

l'Adolescència de l'Ajuntament d'Eivissa. Aquest reglament va ser aprovat per l'Excm.

Ajuntament  Ple  el  dia  31  d'octubre  de  2013.  Segons  aquest  reglament  el  Consell

municipal  de  la  Infància  i  l'Adolescència  de  l'Ajuntament  d'Eivissa  és  l'òrgan  de

consulta i participació on s'aborden els assumptes relatius a la situació de la infància i

l'adolescència del  nostre municipi.  Es crea també  el “Grup de participació infantil  i

adolescent d'Eivissa” amb la finalitat de fer efectiu el seu dret a ser escoltats en relació

amb tots els assumptes municipals que els concerneixen a través de les audiències

que podran mantenir amb el govern municipal, i està integrat per nens i adolescents,

triats democràticament,  amb un nombre màxim de 50,  entre l'alumnat dels  centres

escolars del municipi d'Eivissa, tenint  en compte la necessitat que la representació

entre nens i nenes i adolescents sigui equilibrada.

Actualment aquest òrgan de participació està momentàniament en desús a causa de,

d'una banda la desvinculació dels membres i d’altra a la major efectivitat que tenen els

altres  òrgans  de  participació  anteriorment  descrits.  No  es  descarta  en  un  futur  el

reprendre l'activitat del Consell Municipal de la Infància i l'Adolescència i el Grup de

Participació.

5. FUNCIONAMENT REAL DE L'ÒRGAN  DE COORDINACIÓ INTERNA ENTRE

REGIDORIES

Aquest òrgan té el seu origen en la voluntat expressa de l'Ajuntament d'Eivissa d'iniciar

els tràmits per optar al reconeixement del Segell Ciutat Amiga de la Infància. Des dels

seus  inicis  la  comissió  compta  amb  una  àmplia  representació  dels  diferents

departaments i/o regidories que tenen especial influència en totes aquelles activitats,

projectes,  accions,  recursos  destinats  a  la  població  infantil  i  juvenil  del  municipi.

Aquesta  comissió  està  composta  per  tècnics  referents  de  la  gestió  de  projectes,

activitats i creació i gestió d'infraestructures destinades a la infància i l'adolescència.

Totes la Regidories de l'Ajuntament estan implicades directament o indirectament en

les diferents línies d'actuació. 

Aquest  òrgan  s'ha  reunit  de  forma regular  per  dur  a  terme un  sistema de  treball

coordinat  en  tots  aquells  temes  relacionats  amb  els  menors  i  les  diferents  àrees

municipals. De manera general la comissió s'ha reunit de manera trimestral, així com
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també,  quan  ha  estat  necessària  convocar-la  per  tractar  de  manera  puntual  i

extraordinària algun tema concret. 

Les tasques que s'han dut a terme des d'aquest òrgan han estat:

 Elaborar el Pla Municipal de la Infància i l'Adolescència d'Eivissa.

 Aportació de la relació d'activitats de cadascun dels departaments per elaborar

el Pla Municipal de la Infància i l'Adolescència, posada en comú dels recursos i

avaluació de les activitats de forma coordinada quant a criteris d'avaluació i

objectius.

 Engegada  d'un  sistema  de  comunicació  i  coordinació  intern  mitjançant  la

posada en comú de documents i treball en xarxa.

 Posada en comú, avaluació i aprovació d'iniciatives que tenen com a objectiu

facilitar la comunicació i participació dels menors amb les tasques de gestió de

la ciutat. La comissió va aprovar l'engegada de les bústies físiques als centres

educatius  i  en  les  dependències  municipals  destinades  a  facilitar  la

comunicació dels menors amb l'Ajuntament, així com l'engegada de la bústia

virtual a través de la pàgina web. 

 Elaboració  del  Reglament  del  Consell  De  la  Infància  i  l'Adolescència  del

Municipi d'Eivissa.

 Aportació  de dades i  documentació  relativa  a  cada àrea i  departament  per

poder realitzar el diagnòstic de la situació de la infància i l'adolescència.

 Coordinació interna entre tots els departaments municipals quant als aspectes

relacionats amb la infància.

 Propostes i acords de noves iniciatives relacionades amb els menors d'edat del

municipi.

Les diferents regidories i representants dels diferents departaments municipals són els

següents:
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Regidoria d'Hisenda i Administració Municipal

o Tècnic de l'àrea de Comunicació

Regidoria de Benestar Social.

o Tècnic de l'àrea de Benestar Social

Regidoria d'Urbanisme, Territori, Vies Públiques i Habitatge.

o Tècnic de l'àrea Urbanisme.

o Tècnic de l'àrea de Vies Públiques.

Regidoria Participació Ciutadana, Igualtat i Transparència

o Tècnic de l'àrea de participació ciutadana.

o Tècnic de l'àrea d'igualtat.

Regidoria de Turisme, Comerç i Mercats

◦ Tècnic de l'àrea de Turisme

Regidoria d'Esports, Joventut i Festes.

o Tècnic de l'àrea d'Esports.

o Tècnic de l'àrea de Joventut.

o Tècnic de l'àrea de Festes.

Regidoria d'Educació

o Tècnic de l'àrea Escoletes.

o Tècnic de l'àrea PMD.

Regidoria de Mobilitat i Cementiris

o Tècnic de l'àrea mobilitat.

Regidoria de Medi ambient

o Tècnic de l'àrea Medi ambient.
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Regidoria de Cultura i Patrimoni

o Tècnic de l'àrea de Cultura.

o Tècnic de l'àrea de Patrimoni.

o Tècnic de l'àrea d'Arxiu i Biblioteca.

o Tècnic de l'àrea Museus.

o Tècnic de l'àrea del Patronat de Música.

o Tècnic de l'àrea del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat.

Regidoria de Seguretat Ciutadana i Recursos Humans

o Representant de la prefectura de la Policia Local.

o Representant del projecte Policia Tutor.

o Representant del projecto Educació Vial.
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6. EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA REALITZADA ANY 2017

APORTACIÓ DEPARTAMENTS MUNICIPALS

PRESSUPOST 2017 - LÍNIES DEL PLA (ACCIONS)*

EDUCATIVA I PREVENTIVA 499.883,65 €

INCLUSIÓ SOCIAL
232.999,27 €

QUALITAT DE VIDA
1.298.866,24 €

PROMOCIÓ
52.295,69 €

INVERSIÓ PERSONAL 354.674,02 €

TOTAL 2.438.718,87 €

GESTIÓ I COORDINACIÓ DEL PLA

PARTIDA PLA MUNICIPAL DE LA

INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA 41.000,00€

TOTAL 41.000,00€

*Les despeses de les línies d'actuació estan integrats dins del pressupost de cada

regidoria que participa en el Pla i són una aproximació de la inversió realitzada durant

l'any 2017.

.
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7. MATRIU DE PLANIFICACIÓ ACTUALITZADA.

Línia
d’actuació

Objectiu Activitat
Cost

aproximat1
Servei

responsable
Metes i valoració dels resultats

S
o

c
io

e
d

u
c

a
t

iv
e

s
 I

p
r

e
v

e
n

t
iv

e
s

Facilitar
l’accés a
activitats

educatives
i/o de reforç

Aules sense
fronteres

Ajuntament
subvenciona

7.500€.

Benestar
Social

Conveni amb Creu Roja
- Finançament de l’Ajuntament d’Eivissa en l’acció:

 2017: 58,13% del cost
 2016: 31,50% del cost
 2015: 42,37% del cost
 2014: 42,46% del cost

A l’últim any el departament de Benestar Social ha augmentat 
un 87,5% els sous invertits en aquesta acció.
- Participants a les activitats:

 2017: 90
 2016: 77
 2015: 73
 2014: 74

Els últims anys la participació ha mantingut una tendència a 
l’alça; sent aquest creixement relatiu més notable l’últim any 
(16,88% més que en 2016).
- Des del Departament de Benestar Social s’han derivat 47 
menors (2017), el que suposa el 52,22% dels participants. 
Aquesta proporció s’ha mantingut estable en els últims anys.

1 Les dades corresponents a insumos són una aproximació. Es corresponen a l'última implementació de l'acció. No es disposa d'informació d'anys anteriors en la majoria 
d'accions.
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Suport
educatiu a la

família

- Inversió
Curs 2017-

2018: 20.562€
(pressupost

compartit amb
el programa

Eines de
cultura)

Benestar
Social

- Inscripcions 2016-2017: 10
- Actualment s’ha reestructurat el programa cap a un vessant 
més comunitari (en el curs 2017-2018 no es realitzen 
inscripcions, els professionals treballen directament en el marc
contextual)
- Amb aquesta acció s'ha aconseguit: oferir un espai de 
trobada; motivar l'assistència escolar; extrapolar les pautes 
educatives a l'àmbit familiar; facilitar i fomentar la comunicació 
amb els serveis socials.
- Encara que s'han complert amb els objectius prefixats des del
departament de Benestar Social, els empleats que han 
participat en aquesta acció indiquen que és necessari 
consensuar noves estratègies i tècniques d'intervenció per 
reforçar les habilitats adquirides i mantenir-les de forma 
continuada en el temps.

Escoletes - Inversió:
74.500€

Escoletes Escoleta de Vila
 Any 2017

Núm. alumnes: 37
Núm. professionals: 5
Mitjana de 10 alumnes en el 
servei matiner
Núm. d’usuaris menjador: 
Mitja de 22

 Any 2016
Núm. alumnes: 37
Núm. professionals: 5
Mitjana de 9 alumnes en el 
Servei matiner
Núm. d’usuaris menjador: 
mitja de 21

 Any 2015
Núm. alumnes: 37
Núm. professionals: 5

Escoleta Cas Cantó
 Any 2017

Núm. alumnes: 55
Núm. professionals: 7
Mitjana de 16 alumnes en el  
servei matiner
Núm. d’usuaris menjador: 
Mitja de 28

 Any 2016
Núm. alumnes: 55
Núm. professionals: 7
Mitjana de 17 alumnes en el  
servei matiner
Núm. d’usuaris menjador: 
Mitja de 36

 Any  2015
Núm. alumnes: 55
Núm. professionals: 7
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Mitja de 7 alumnes en el 
servei matiner
Núm. d’usuaris menjador: 
mitja de 18

 Any 2014
Núm. alumnes: 37
Núm. professionals: 5
Mitja de 6 alumnes en el 
servei matiner
Núm. d’usuaris menjador: 
mitja de 18

Mitjana de 16 alumnes en el  
servei matiner
Núm. d’usuaris menjador: 
Mitja de 33

 Any  2014
Núm. alumnes: 55
Núm. professionals: 7
Mitjana de 16 alumnes en el  
servei matiner
Núm. d’usuaris menjador: 
Mitja de 27

Trobades a la
Primera
Infància

Inversió:
3.480€

Recursos:
18

professionals
i materials

diversos per a
la realització

de les
activitats

Escoletes Any 2017
 105 Sol·licituds
 18 professionals
 58 sessions
 Gratuït

Any  2016
 108 Sol·licituds
 17 professionals
 54 sessions
 Gratuït

Any  2015 (no es varen realitzar)
Any  2014

 54 Sol·licituds
 5 professionals
 11 sessions
 Preu: 3€ per taller

A les  valoracions  dels  pares/mares  es  troba  una  demanda
d'augment  del  nombre  de  tallers  i  una  valoració  positiva
d'aquests.
Els  centres  valoren  molt  positivament  la  participació,
acceptació i organització.
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Unitats
didàctiques al

C19

Inversió:
1.600€

Joventut

Durant els 4 primers mesos del curs 2017-2018:
• Realització de 14 sessions.
• Participació: 425 menors aproximadament
No es disposa de dades anteriors, aquesta acció es duu a 
terme des de l'any 2015.

Taller de
llengua i
cultura

catalana

Inversió total
11.653€:
-1º mòdul
3.913€

- 2º mòdul
4.300€

- Taller estiu
3.440€

Normalització
Lingüística

Participació: 134 alumnes (Curs 2016-2017)
• 1r mòdul: 45 alumnes
• 2n mòdul: 69 alumnes
• Taller estiu: 20 alumnes
- Els Tallers de llengua compten amb una llarga trajectòria i 
una bona acceptació per part de les escoles i les famílies, de 
manera que la seua demanda s'ha incrementat notablement en
aquests últims cursos.
- L'oferta dels tallers es fa directament a les famílies a través 
de les escoles, de manera que és el mateix professorat qui 
aconsella l'assistència dels nens a aquesta activitat amb la 
finalitat de millorar les seues competències lingüístiques.
- Durant els tallers d'estiu es combinen les classes amb visites 
d'interès en el municipi.

Conte
“Perdonin les

Molèsties”

Cost total:
5.960,87€
- Disseny:
2999.99 €

- Impressió:
2.960,88 €

PMD
Educació

El llibre es va distribuir gratuïtament entre els alumnes del 
municipi que en el curs 2017-2018 cursaven 1r i 2n d'Educació
Infantil (940 aproximadament).
-L'acció ha tingut bon acolliment entre els alumnes, famílies i 
docents.
- En el proper curs es pretén distribuir de nou el llibre entre els 
alumnes del municipi que cursaran 1r i editar un nou conte als 
dos anys.

Fomentar el
coneixement

del medi
ambient i

consciència
sobre la

Tallers
d’educació

ambiental per
a escoles 

Cost total:
19.556,38€

Medi
Ambient

Any 2017

Entitat realitzadora
Núm. activitats 
ofertes

Núm. total 
de 
participant

Amics de la Terra 6 487
Fundació Deixalles 1 22
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seua
conservació

GEN 10 1.380
Margarita Serra 2 125
Sa Confraria 1 177

L’entitat GEN ha realitzat 12 xerrades educatives a 8 centres 
del municipi.
Any  2016

Entitat realitzadora
Núm. activitats 
ofertes

Núm. total de part

Amics de la Terra 6 446
GEN 4 445
TEFOVEA 3 247

Any  2015

Entitat realitzadora
Núm. activitats 
ofertes 

Núm. total 
de 
participant

GEN 3 150
Any  2014

Entitat realitzadora
Núm. activitats 
ofertes

Núm. total 
de 
participants

Amics de la Terra 11 937
GEN 10 812

Prevenció
en el

consum de
drogues i en
conductes
temeràries

de
conducció

Servei
d’assessorame

nt familiar

Cost laboral i
recursos
materials.
No hi ha
partida

específica per
a aquesta
activitat

PMD

En els últims anys no s'han realitzat intervencions ni 
assessoraments a famílies, a causa de la falta de demanda; 
així i tot se segueix prestant el servei.

Formació Cost laboral i
recursos

PMD Formació per a l’aplicació de programes del Pla Municipal 
de Drogodependències (Escola d’esiut):
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materials.
No hi ha
partida

específica per
a aquesta
activitat

Curs 2016-2017: 25 monitors
Curs 2015-2016: 25 monitors
Curs 2014-2015: 45 monitors
Curs 2013-2014: 45 monitors
L'adequació del contingut i la seua aplicabilitat ha estat valorat 
pels monitors (receptors formació):
Curs 2016-2017:

 Nada útil: 3,85%
 Poc útil: 3,85%
 Útil: 23,08%
 Bastant útil: 38,45%
 Molt útil: 30,77%

Curs 2015-2016:
 Útil: 16,67%
 Bastant útil: 33,33%
 Molt útil: 33,33%
 NS/NC: 16,67%

Formació programa: “Una nit de festa”:
Curs 2015-2016: 25 professionals de l’àmbit socioeducatiu
Formació mediadors socials en prevenció:
Curs 2016-2017: 25  professionals de l’àmbit socioeducatiu
Curs 2015-2016: 25  professionals de l’àmbit socioeducatiu
Curs 2013-2014: 25  professionals de l’àmbit socioeducatiu
Els programes formatius varen ser  valorats pels professionals:
Curs 2016-2017:

 Adequació contingut: 9,34/10
 Utilitat contingut: 9,35/10
 Adquisició de coneixements: 9,06/10

Curs 2015-2016:
 Adequació contingut: 9,64/10
 Utilitat contingut: 9,56/10

Formació Programació en Competències:
Curso 2014-2015: 15 talleristes
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Curso 2013-2014: 15 talleristes
Prevenció

escolar
primària

 Cost laboral y
recursos
materials.
No hi ha
partida

específica per
aquesta
activitat

PMD Programa OLIMPO (Prevenció consumo i drogodependències
des del treball de les competències personals).
Es divideix en 4 programes:
Hygeia (Salut):

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

N.ºParticip 224 225 220 166

Valoració participants

Ítem* 99,45 97,82 97,45 96,3

Ítem** 99 99 97 98

Ítem*** 98 97 97 94

Atenea (Habilitats Socials generals)

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

N.º Particip 360 239 240 206

Valoració participants

Ítem* 96,84 96,98 97,19 91,15

Ítem** 96 97 96 96

Ítem*** 95 96 95 95

Ulises (Autocontrol emocional)

2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

N.º Particip 278 227 251 213

Valoració participants

Ítem* 97,74 97,02 97,73 93,71

Ítem** 93 94 96 93

Ítem*** 94 89 73 93

Hércules (Resolució de Conflictes)
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2017-2018 2016-2017 2015-2016 2014-2015

N.º Particip 250 249 219 228

Valoració participants

Ítem* 90,71 92,24 94,71 97,76

Ítem** 90 92 93 95

Ítem*** 89 88 92 92

* % “Molt satisfets o bastant”
** % “Han après molt o bastant”
***% “Consideren molt útil o bastant el contingut”

Evolució de la participació programa Olimpo

Prevenció
familiar:
Trobades
Familiars,
escola de

pares,
activitats inter
generacionals

  Cost laboral y
recursos
materials.
No hi ha
partida

específica per
aquesta
activitat

PMD “  Eivissa Espai Familiar”: va ser un projecte implementat l'any
2015, dirigit a famílies amb fills amb edats compreses entre 0-
4 anys, compost per 21 tallers de diversa temàtica (infantils, 
Intergeneracionals i per a pares i mares). El programa va tenir 
una bona acceptació entre els destinataris i es van superar els 
200 participants, no obstant això, no s'ha tornat a implementar 
per principalment la falta de recursos.
Des del PMD es continua amb alguns dels tallers dirigits als 
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pares, i així es reprenen en 2016 les trobades familiars 
passant-se a cridar “Escola Municipal de Famílies”. 
Programa consolidat per la gran acceptació i demanda dels 
participants.
Curs 2015-2016: 280 participants

 68,57% Ed. Infantil
 20,71% Ed. Primària
 10,71% Ed. Secundaria

Curs 2016-2017: 229 participants
 65,06% Ed. Infantil
 31,88% Ed. Primària
 3,06% Ed. Secundaria

Curs 2017-2018: 429 participants
 60,60% Ed. Infantil
 30,30% Ed. Primària
 9,10% Ed. Secundaria

Es pot observar que la demanda es concentra majoritàriament 
entre els pares amb fills en la primera infància, la implicació 
experimenta una tendència negativa a mesura que els fills 
creixen.
Els temes treballats són principalment:

 Temes relacionats amb la convivència, pautes 
educatives i l'educació familiar (Ed. Infantil).

 La intel·ligència emocional en el rol parental (Ed. 
Primària)

 Adolescència: procés, recursos, estratègies i habilitats. 
(Ed. Primària).

 Prevenció dels hàbits de consum d'alcohol a través 
dels pares dels menors (Ed. secundària).

Els participants valoren positivament els aspectes tractats en 
les activitats i s'identifiquen en els conflictes i dificultats 
plantejades, això últim facilita la comunicació entre pares i 
professionals.
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Educació vial Cost material
imprès curs
2016-2017:
2.763,04€

Policia Local Curs 2016-2017
 Ed. Primària (3º – 5º): 1.789 participants (100%)
 Ed. Secundaria: 2.098 participants (92,06%)
 Batxillerat: 398 participants (63,88%)
 Mòdul educació vial: 951 participants

Curs 2015-2016
 Ed. Primària (3º – 5º): 1.708 participants (100%)
 Ed. Secundaria: 2.072 participants (92,05%)
 Batxillerat: 324 participants (53,38%)
 mòdul educació vial: 924 participants

Curs 2014-2015
 Ed. Primària (3º – 5º): 1.658 participants (100%)
 Ed. Secundaria: 1.872 participants (87,39%)
 Batxillerat: 323 participants (49,39
 mòdul educació vial: 918 participants

No es disposa de valoracions realitzades pels destinataris. El 
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professional que desenvolupa el programa valora molt 
positivament l'acció, destaca la proximitat i el tracte directe 
amb els joves com a components essencials per a la 
prevenció.
En els últims anys, s'observa un increment progressiu del 
nombre de receptors del programa.

Prevenció
individualitz

ada de
conductes

desadaptativ
es

Policia tutor
(escolar)

Cost 2017:
39.198,64€
(inclou totes
les accions

dutes a terme
des de policia

tutor)

Policia tutor Actuacions a l’àmbit escolar:
 Curs 2014-2015: 402
 Curs 2015-2016: 147
 Curs 2016-2017: 228

Centres en els que s’ha implantat:
 9 centres d’Ed. Infantil i Primària públics
 4 centres d’Ed. Secundaria Públics
 2 centres d’Ed. Infantil, Primària i Secundaria Concertats
 1 centre d’Ed. Infantil, Primària i Secundaria Privat

Es manca d'informació sobre la valoració del servei per part 
dels estudiants i dels docents del municipi; no obstant això, a 
nivell insular les valoracions generals han estat positives.
En 1r de l'ESO es realitza una conferència preventiva i es 
presenta el programa als joves. Durant els cursos anteriorment
esmentats s'han realitzat un total de 23 xerrades (529 alumnes
participants).
Alumnes localitzats fora del centre escolar en horari lectiu 
(mesura preventiva per l’absentisme escolar):

 Curs 2014-2015: 84
 Curs 2015-2016: 92
 Curs 2016-2017: 58

Actuacions per consum o tinència en centres escolars:
 Curs 2014-2015: 1
 Curs 2015-2016: 1
 Curs 2016-2017: 1

Resultats de l’acció: En el cas de menors sense escolaritzar 
el resultat sempre ha estat efectiu i s'ha aconseguit l'objectiu 
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principal. En el cas de l'absentisme varia depenent de cada 
cas, i en el cas de no aconseguir la tornada del menor al circuit
escolar, es tramita les accions realitzades als diferents serveis 
per a la seua gestió (protecció de menors o Fiscalia d'Eivissa).
En l'entorn familiar les accions realitzades normalment són de 
suport als tutors i tractar de retornar o recolzar la figura 
autoritària als tutors a fi que els menors recuperin un mínim de 
límits. Encara que els resultats no són totalment efectius, si 
s'aconsegueix un mínim de reforç en la família per arribar al 
respecte d'aquests límits.

Policia tutor
(extra-

escolar)

Policia tutor

Actuacions en l’àmbit escolar:
 Curs 2014-2015: 169
 Curs 2015-2016: 141
 Curs 2016-2017: 118

Es manca d'informació sobre la valoració del servei per part 
dels menors i veïns del municipi; no obstant això, a nivell 
insular les valoracions generals han estat positives.
Resultats de l'acció: En la via pública normalment els serveis 
solen ser de vigilància i intervenció davant la possibilitat de 
consum de drogues.

Teatre
socioeducatiu
: “Darrera la

porta”

- Cost: 2.783€ Educació

Activitat realitzada durant l'any 2017, hi van assistir 354 joves 
amb edats compreses entre 14-16 anys de 3 instituts del 
municipi.
L'activitat va tenir un bon acolliment del públic, el qual durant el
debat obert després de la representació va mostrar un gran 
interès.

Promoció de
la igualtat de

gènere;
fomentar el

desenvolupa
ment de

Adolescència
i gènere:

creant nous
models de

relació

- 1.080€
(Pressupostad

a per la
Regidoria de

Igualtat)
-Materials

Igualtat Participació curso 2016-2017: 151 adolescents.
Participació curso 2015-2016: 575 joves.
S'ha observat un descens relatiu de gairebé el 74% en 
participació. Aquesta disminució en la taxa de participació s'ha 
relacionat amb la creixent oferta de tallers d'aquesta temàtica a
través d'altres organitzacions.
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valors i
habilitats
crítiques

que
permetin el

tracte anàleg
entre els
diferents

rols

diversos per a
la realització

de les
activitats

-Recursos
físics: aules
dels instituts

En el curs actual (2017-2018) ja no s'ofereixen aquests tallers 
des de l'ajuntament del municipi, ja que altres entitats 
s'encarreguen d'això (CEPCA, UIB, Conselleria de Salut).
Segons les valoracions realitzades pel professorat: en general 
els tallers han convidat a la reflexió, s'ha facilitat la presa de 
consciència dels rols preestablerts en el seu moment a dia.
Aspectes que han de millorar-se, segons les valoracions del 
professorat: durada insuficient del taller i feedback de les 
conclusions finals.

Jugar en
igualtat. Guia
didàctica de

coresponsabil
itat

- 1.224€ (Fons
europeu i

Regidoria de
Igualtat (cost
actual de 7,5€

la sessió)
- Professionals
de l’Associació

S’Espurna

Igualtat

Durant el període comprès entre 2014-2017 s'han realitzat un 
total de 144 sessions. De les quals el 37,5% es van destinar a 
nens/as de P2, el 6,25% a P3, el 2,08% a P4 i el 54,17% a P5.
La implementació va ser en centres públics (54,17%), 
concertats (16,66%) i en privats (29,17%).
En la valoració realitzada pels tutors s'ha observat: bona 
participació de l'alumnat, aprenen a identificar les diferents 
tasques domèstiques, acceptació de l'assignació equitativa de 
les tasques a casa.

Conèixer els
atributs

culturals e
històrics del

municipi i
promoure el
apropament
als recursos
municipals

Visita l’arxiu
històric Pressupost:

les visites no
suposen un

cost
addicional; són
realitzades pel
personal de la
dependència

Arxiu

Curs 2016-2017: 248 alumnes han participat en les visites
Mètodes de difusió i/o captació: guia educativa de l'Ajuntament
d'Eivissa, programa trimestral de Ca Ventosa, fullets que es 
distribueixen a la biblioteca i a les escoles, facebook i mailing 
electrònic.

Visita a la
Biblioteca

Municipal de
Can Ventosa

Biblioteca
Municipal

Curs 2016-2017: 490 alumnes han participat en les visites
Mètodes de difusió i/o captació: guia educativa de l'Ajuntament
d'Eivissa, programa trimestral de Ca Ventosa, fullets que es 
distribueixen a la biblioteca i a les escoles, facebook i mailing 
electrònic.
Els objectius aconseguits han estat el de fomentar els hàbits 
lectors, l'estima pels llibres i l'ús de la biblioteca.

Tallers
infantils en la

Biblioteca

- Cost: Entre
200 y 300€ por

taller

Biblioteca
Municipal

No es disposa de dades sobre la participació de menors en els
tallers (les activitats estan obertes a tota la població)
Se solen realitzar de 8-10 activitats anualment de diversa 
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temàtica.

Bibliomaletes

- Els llibres
que contenen

formen part del
fons

bibliogràfic de
la biblioteca

Biblioteca
Municipal

Curs 2017-2018: Fins al moment 5 centres educatius han 
realitzat la petició. La temàtica tractada en aquest curs és “les 
emocions”.
Curs 2016-2017: Va ser utilitzada per 4 centres educatius. La 
temàtica tractada va ser “el bullying”.
L'objectiu principal aconseguit ha estat facilitar a l'alumnat i 
docents recursos sobre un tema determinat.

L’Ajuntament
d’Eivissa

Pressupost:
les visites no
suposen un

cost
addicional; són
realitzades pel

personal de
l’Ajuntament

Educació

Curs 2016-2017
150 participants aproximadament
Curso 2015-2016
150 participants
Curso 2014-2015
125 participants

Aula
Patrimoni

- Inversió
realitzada pel
Grup Ciutats

Patrimoni de la
Humanitat

- 828 €
(Transport

subvencionat
per

l’Ajuntament)-
Tasques

administratives
de

coordina/gestió
(Consorcio
Ajuntament
d’Eivissa i

Educació Participació curso 2016-2017: 25 alumnes.
Participació curso 2015-2016: al voltant de 100 alumnes.
Els nivells de participació són fluctuants a causa de:
- S'alterna anualment el grup de població al qual es dirigeix 
(Primària i Secundària).
- Des de l'ajuntament s'ofereix a tots els centres educatius, i 
és l'equip directiu qui decideix si el centre hi participa o no.
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Educació)

Arquiteca
- Cost:

8.475,26€
Educació

Acció duta a terme durant l'any 2017 en la qual participa rom 
11 centres escolars (al voltant de 450 estudiants de 4t i 5è de 
Primària). Els objectius assolits han estat:
• Adquisició de consciència de la planificació urbana de la 
ciutat.
• Els menors han adquirit coneixements sobre el barri on se 
situa el seu centre escolar.
Valoració dels professionals: els menors s'han implicat en el 
projecte amb molta curiositat i entusiasme.

Arts
escèniques

Inversió:
- Catxet:
5.234€

- Despeses
tècnics:

7.511,68€

Cultura

  Any 2017 (no es disposa de dades anteriors)
• Teatre Infantil: 6 representacions (2.963 assistents).
• Teatre Escolar: 2 representacions (970 assistents).
• Concert Didàctic: 2 (723 assistents)
• Concurs Eivissapiens: 3 represent (1.200 assistents).
• Teatre en anglès: 1 representació (404 assistents).
• Espectacle Musical: 1 representac (118 assistents).
• Espectacle de Màgia: 1 represent (307 assistents).

Descobrint
Dalt Vila

- pressupost:
les vistes són

realitzades
pels monitors
socioculturals

del centre
Madina Yabisa

Patrimoni
Madina
Yabisa

Participació 2017: 229 menors.
Valoració realitzada pels guies: es va 
aconseguir l'interès dels nens i la seua
implicació en la història.
Actualment els mitjans de difusió 
utilitzats són: mailing, oferta educativa 
i agenda cultural.

En total, l'any 2017 
han participat 2.165 
menors:
• 67,48% d'Educació 
Primària
• 28,08% d'ESO
• 4,44% de Batxillerat
En comparació de les 
dades de l'any 2014 
s'observa:
• Total de participants 
2535
• 79,92% Primària
• 20,08% d'ESO i 
Batxillerat

Passeig per la
Historia de la

ciutat
d’Eivissa

Patrimoni
Madina
Yabisa

Participació: 1554 participants 
(menors residents a l’illa).
• Educació primària: 1.058
• ESO: 400
• Batxillerat: 96
Activitat ben valorada pels 
professionals dels centres educatius i 
pels menors. Actualment és l'activitat 
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del departament més demandada.
Els mitjans de difusió utilitzats són: 
mailing, oferta educativa i agenda 
cultural.

En les dades 
obtingudes (2017) 
s'observa un descens 
relatiu del 14,60% en 
la participació 
respecte a l'any 2014.

Els secrets de
Dalt Vila

-pressupost:
500€ aprox en

material.

Patrimoni
Madina
Yabisa

Participació 2017: 382 participants 
(menors residents a la illa).
• Educació primària: 174
• ESO: 208
Activitat molt bé valorada pels 
participants.
Actualment els mitjans de difusió 
utilitzats són: mailing, oferta educativa 
i agenda cultural.

Activitats de
oci i

socioeducati
ves:

fomentar els
hàbits

saludables i
promoure

les fonts de
diversió

alternatives
de forma

participativa

Aventura’t a
l’estiu

Inversió:
 Recursos
econòmics i
materials:
5.400 €

 Recursos
humans:

32.249,83 €
(Diverestiu +
Aventura’t)

Deportes

Any 2017
• Participació: 40 menors.
• La disminució de la participació s'ha relacionat amb la creació
de noves escoles d'estiu en el municipi d'Eivissa
• Valoració destinataris: satisfacció general per part dels 
participants i transmeten els seus desitjos de repetir el proper 
any
Any 2016
• Participació: 55 menors.
Any 2015
• Participació: 52 (Juliol) + 23 (Agost) = 73 menors.
Any 2014
• Participació: 59 (Juliol) + 20 (Agost) = 79 menors.

Diverestiu Inversió:
 Recursos
econòmics i
materials:
6.900 €

 Recursos
humans:

Deportes Any 2017
• Participació: 108 (Juliol) + 66 (Agost) = 174 menors.
• La disminució de la participació s'ha relacionat amb la creació
de noves escoles d'estiu en el municipi d'Eivissa
Any 2016
• Participació: 136 (Juliol) + 78 (Agost) = 214 menors
Any 2015
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32.249,83 €
(Diverestiu +
Aventura’t)

• Participació: 118 (Juliol) + 67 (Agost) = 185 menors
Any 2014
• Participació: 122 (Juliol) + 73 (Agost) = 195 menors

Tardes al C19

Inversió:
 Recursos
econòmics i
materials:
15.000 €
Recursos
humans: 2
monitors

Joventut

Any 2017
• Participació: 2.427 menors
S'ha observat en la participació un augment del 75% respecte 
a l'any anterior.
Any 2016
• Participació: 1.386 menors
Any 2015
Una mitjana d'entre 25 i 30 joves han passat cada tarda pel 
centre per participar en aquest programa. En l'últim trimestre 
d'aquest any, vam tenir més de 1.300 participacions.
Valoració dels professionals: “Durant les vacances escolars 
hem notat que els joves acudeixen menys al centre a causa de
la quantitat d'activitats puntuals, a l'aire lliure normalment, que 
s'afegeixen per aquestes èpoques. Podem parlar d'un 10% 
menys de participació”.

Dissabtes al
C19

Inversió:
3.000€

Recursos:
- 3 monitors i 1

tècnic de
joventut

- Materials
diversos per a
la realització

de les
activitats

Joventut

Durant l'any 2017 s'han realitzat un total de 32 jornades, en 
total 569 inscripcions (amb una mitjana de 17-18 participants 
per jornada).
Durant l'any 2016 s'han realitzat un total de 28 jornades, en 
total 703 inscripcions (amb una mitjana de 25 participants per 
jornada).
Durant l'any 2015 l'assistència mitjana ha estat de 25 joves 
per jornada.
La disminució en la participació s'atribueix als canvis realitzats 
en les activitats ofertes. No es disposa d'informació anterior.

Vilajove nit Inversió:
18.000€

Recursos
humans:

Joventut Any 2016: Participació fins a juny de 1.170, amb una mitjana 
de 58 usuaris per dia; d'octubre a desembre la participació va 
disminuir (35 participants de mitjana per jornada). En total uns 
1.600 joves hi han participat.
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- 1
Coordinadora
- 3 Monitors

Materials
diversos per a
la realització

de les
activitats

Any 2015: 32 jornades amb una participació total aproximada 
de 1.415 joves.
En referència a la participació, no és un programa molt 
estable. Els dies de participació baixa sol coincidir amb les 
èpoques de vacances escolars tal com ocorre al programa de 
les Tardes en el C19. Una mitjana de 60 participants passaven 
els dissabtes pel centre i questa xifra pot baixar fins a 15 o 20 
en èpoques estiuenques.
Any 2014: 27 jornades amb una participació total aproximada 
d'1.474 joves.
Les activitats ofertes han estat molt variades i intentant sempre
que aquestes anessin atractives per als destinataris (cinema 
amb diferents temàtiques, gimcanes, diferents tornejos, 
sortides a les pistes esportives, ball, estampació i reciclatge de
samarretes, festes temàtiques en relació amb algun tema 
vigent en aquest moment, tallers de cuina, de maquillatge, 
tallers manuals, concerts, etc.)

Natura pressupost:
- Gast:

8.586,92€
- Ingressos:

7.665€
- Total

aportació
municipal:
921,92€

Recursos
humans:

- 31
professionals

Materials
diversos per a
la realització

Joventut Any 2017: Participació: 268 menors
• Campament Aventura: 25 usuaris.
• Campament Manualitats: 21 usuaris.
• Campament Esportiu: 32 usuaris.
• Campament Descobrint Eivissa: 33 usuaris
• Sortida de Cantàbria: 20 usuaris (les màximes places)
• Setmana de juny: 32 usuaris
• Setmana de setembre: 28 usuaris (2 nens amb 
necessitats especials)
• Campament Viatgi a Formentera d'adolescents: 18 
usuaris
• Campament Artístic: 25 usuaris
• Campament de Scape Room: d'11-13 usuaris
• Campament Esportiu: d'11-20 usuaris

Any 2016: Participació: 243 menors
• Campament Aventura: 18 usuaris.
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de les
activitats

• Campament Art Attack: 24 usuaris.
• Setmana Santa: 31 usuaris.
• Campament Música i art: 21 usuaris
• Sortida de Cantàbria: 20 usuaris (les màximes places)
• Setmana de juny: 64 usuaris
• Setmana de setembre: 32 usuaris
• Campament Masterchef: 33 usuaris

Any 2015: Participació: 129
• Campament granja-escola: 14 usuaris
• Campaments urbans de juny: 40 usuaris
• Campaments urbans de setembre: 30 usuaris
• Excursió caiac: 6 usuaris
• Campament culinari: 25 usuaris
• Excursió Parc Natural de Ses Salines. 14 usuaris
En cap de les activitats s'ha realitzat un estudi posterior 
de valoració. No es disposa d'informació anterior.

Publicitat
participativa
(Programac.

C19)

- pressupost
estimat:
1.542€

Joventut

Durant l'any 2017 es va realitzar una jornada d'activitats amb la
intenció de publicitar la programació que ofereix C19 (Centre 
de Creació Jove Municipal).
En el transcurs del matí es van oferir 9 activitats (no es va 
realitzar registre d'assistència)

Assessorem.
professionals

i/o entitats

 Cost laboral i
recursos
materials.
No hi ha
partida

específica per
aquesta
activitat

PMD

Escola d’estiu
pressupost:

- Gast:
186.476,49€

Joventut,
PMD

El programa ha tingut gran acceptació, cosa que ha propiciat el
seu desenvolupament; inicialment es destinava als menors 
amb edats compreses entre 6-16 anys, ampliant-se aquest 
últim any l'interval (3-16 anys).
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- Ingressos:
128.617,80€

- Total
aportació
municipal:
57.858,69€
Recursos
humans:

- 37
professionals

Materials
diversos per a
la realització

de les
activitats

Actualment, s'ofereix escola d'estiu en tres centres escolars (3-
12 anys) i al Centre de Creació Jove (13-16 anys).

2017 2016 2015

Participació total 386 370 -

3-12 anys 351 336 -

12-16 anys 35 34 -

% menors valoren acció “molt
be”

82,76 77,4 92,3

Aspectes del 
programa.
Valoració 
pares (sobre 
10)

Educació
8,97 7,64 8,2

Esport 9,4 7,82 9

Com es pot observar en les dades de participació (2017), la 
majoria d'usuaris corresponen al primer grup d'edats (90,93%),
aquesta proporció, encara que menor s'observa en els últims 
anys.
Es considera l'ampliació de la població destinatària la principal 
causa de l'augment relatiu respecte a l'any 2016 (4,32%).
- Amb el programa de competències s'ha aconseguit treballar 
les habilitats socials i les competències de forma lúdica, sent la
valoració dels professionals positiva.

Taller Chojin

- Cost:
5.818,54€
- Materials

diversos per a
la realització

de les
activitats

Joventut i
Educació

Taller pràctic + concert realitzat l'estiu de 2016
Participació taller: 21 menors
Assistents al concert: 200 menors aproximadament
Amb el taller es va aconseguir crear un espai adequat on 
poder debatre i dur a terme un diàleg obert sobre temes 
relacionats amb el temps d'oci.
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Escolar.
Adaptació
de l’entorn

escolar per a
reduir les

condiciones
disfuncional
s presents

en cada cas.
Facilitar el

desenvolupa
ment social i

personal.

Programa
PISE

Inversió
conjunta (PISE

+ ALTER):
14.704,74€
- Professora

del programa,
educadors
socials dels

SSBC,
- Recursos
físics PISE:

Escola
d’Adults,

I altres espais
del C19.

Benestar
Social

Curs 2016-2017:
Participació: 11 joves (el 27,27% d'ells finalitzen el programa 
amb èxit; el 72,73% no ho finalitzen; el 66,67% dels alumnes 
que finalitzen el programa continuaran dins del sistema 
formatiu i el 33,33% entren al mercat laboral.
Entre els objectius aconseguits destaquen: prevenir l'abandó 
escolar, intervenir en situacions de conflicte, millorar la 
motivació dels participants, oferir un tracte individualitzat, i, 
facilitar el desenvolupament personal.
En relació a la metodologia es considera apropiada i els 
recursos materials i infraestructures utilitzades suficients. Es 
valora positivament les comunicacions i reunions tant amb els 
orientadors dels centres educatius com entre la coordinadora i 
mestre taller del programa, i les educadores socials dels 
Serveis Socials Comunitaris Bàsics (SSCB) de referència.
Curs 2015-2016:
Participació 10 joves; 30% ho finalitzen el programa amb èxit, 
un altre 30% ho finalitzen sense èxit; i el 40% ho abandonen; 
el 100% dels quals finalitzen el programa continuen en el 
sistema formatiu. El 60% dels estudiants continuessin 
participant en el programa seguint diferents itineraris formatius 
(TREPITGI, ALTER, FPB).
Curs 2014-2015: 9 participants; el 77,78% finalitzen el 
programa amb èxit i el 22,22% no ho finalitzen.

Programa
ALTER

Benestar
Social

Curs 2016-2017:
Participació: 10 subjectes (el 60% d'ells finalitzen el programa 
amb èxit; i el 40% ho abandonen).
El 100% dels participants que van finalitzar el Programa 
ALTER romanen en el sistema formatiu el següent curs.
Entre els objectius aconseguits destaquen: prevenir l'abandó 
escolar, i atendre les necessitats educatives específiques de 
caràcter socioeducatiu.
Curs 2015-2016: 9 participants; 55,55% ho finalitzen amb èxit;
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- Recursos
físics ALTER:
espais de les

empreses
col·laboradore

44,45% abandonen el programa; el 80% dels quals finalitzen 
amb èxit el programa continuen en el sistema formatiu.
Curs 2014-2015: 8 participants; 62,5% ho finalitzen amb èxit i 
37,5% abandonen.
Tenint en compte els resultats obtinguts durant els últims anys 
d'implementació, no es poden considerar diferències 
significatives. S'observa una tendència a l'augment d'alumnes 
que accedeixen al programa i de subjectes que segueixen en 
el sistema educatiu.

Atenció
Primària

- 132.721,17€
procedents de
la Regidoria de

Benestar
Social

- El municipi
disposa de 3
unitats per fer
les peticions:
 UTS Ponent
 UTS Eixampl
 UTS sa Riba

Benestar
Social

Durant l'any 2017 es van concedir un total de 475 ajudes, que 
van suposar 132.721,17€, corresponents a:
• Activitats extraescolars (4.458,75€)
• Menjador escolar (8.691,10)
• Material escolar (732,78€)
• Llibres de text (4.998,01)
• Jardí d'infància (77.063,75)
• Escola d'estiu per a joves (29.605,36€)
• Escola d'estiu esportiva (1.800,00€)
• Escola d'estiu (4.092,00€)
• Ajuda nounats (17,30€)
S'observa un creixement relatiu de la demanda del 16,42% 
respecte a l'any anterior (408 peticions en 2016). La inversió 
des del departament de Benestar Social en ajudes destinades 
als nens ha augmentat en un 30,98% la seua inversió respecte
a l'any 2016.
Majoritàriament les peticions són per a subsidis destinats a 
jardins de la infància (54,73% de les sol·licituds).
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Conveni amb
Càrites pel

Centre
Betània

- Inversió
2017:

(6.060,36€
subvencionat

per
l’ajuntament)
- Recursos
humans de

Càrites) (Una
educadora
social, dos
monitores i

deu
voluntaris).

Benestar
Social

Conveni amb Càritas
Finançament de l'Ajuntament d'Eivissa en l'acció:
 2017: 9,93% del cost

 2016: 8,94% del cost
 2015: 17,49% del cost
 2014: 9,43% del cost

L'últim any el departament de Benestar Social ha augmentat 
un 87,5% els diners invertits en aquesta acció.
Participants en les activitats:
Any 2017: 72

 43,05% nens – 56,94% nenes
 54,17% nacionalitat espanyola
 1,39% una altra nacionalitat europea
 44,44% nacionalitat extracomunitària

Any 2016: 57
 49,12% nens – 50,88% nenes
 42,11% nacionalitat espanyola
 57,89% nacionalitat extracomunitària

Any 2015: 53
 39,62% nens – 60,38% nenes
 64,15% nacionalitat espanyola
 5,66% una altra nacionalitat europea
 30,19% nacionalitat extracomunitària

Any 2014: 44
 43,05% nens – 56,94% nenes
 50% nacionalitat espanyola
 9,09% una altra nacionalitat europea
 40,91% nacionalitat extracomunitària

Encara que trobem un major nombre de nenes entre els 
participants no existeix una diferència significativa en la 
proporció. Els beneficiaris de l'acció són majoritàriament 
espanyols i amb nacionalitat extracomunitària, això es deu a 
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les característiques dels demandants.
L'acció duta a terme pretén facilitar l'accés a reforç escolar i 
escola d'estiu a la població menor en situació de risc per 
exclusió social.
En els últims anys la participació ha mantingut una tendència a
l'alça; sent aquest creixement relatiu més notable l'últim any 
(26,32% més que en 2016). Sent est un indicador de 
satisfacció, de bon funcionament i de l'accessibilitat al 
programa.
- Des de Departament de Benestar Social s'han derivat 14 
menors (2017), això suposa el 19,44% dels participants. 
Aquesta proporció s'ha mantingut estable en els últims anys.

Eines de
cultura

- Inversió Curs
2017-2018:

20.562€
(pressupost

compartit amb
el programa
d’accions de

suport familiar)
- 2 Educadores

socials
- Materials

diversos per a
la realització

de les
activitats.

- Recursos
físics: Centre
Social de Sa

Miranda
i en

Benestar
Social

Curs 2017-2018: 42 participants (encara que s'espera que hi 
hagi baixes ja que encara s'està implementant).

 3-7 anys: 17
 7-10 anys: 8
 10-13 anys: 17

Amb aquesta acció s'ha aconseguit principalment:
 Oferir a menors amb alt risc d'exclusió un mitjà de 

reforç educatiu i oci positiu.
 Afavorir els comportaments cívics.
 Treballar pautes educatives, habilitats socials i 

comunicatives, resolució de conflictes.
 Facilitar i possibilitar la creació de relacions positives.
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diferents
espais oberts
del municipi

El cost del programa és assumit íntegrament per l'ajuntament 
del municipi; la inversió ha augmentat un 237,51% respecte al 
Curs 2014-2015.

Policia tutor
(Treball

preventiu en
xarxa)

- Cost 2017:
39.198,64€
(inclou totes
les accions

dutes a terme
des de policia

tutor)

Policia Tutor - Creació d'una xarxa d'actuació: El recurs més valorat és el 
traspàs d'informació entre departaments a fi de poder actuar 
cadascun des de la seua competència de forma més eficaç i la
coordinació interdisciplinària per conjuminar esforços pel ben 
superior del menor. Actualment l'acció compta amb una àmplia 
xarxa d'actuació:
• A l'Ajuntament d'Eivissa: Policia tutor d'Eivissa, serveis 
socials (3 UTS), Joventut, PMD i departament de sancions.
• Policial: Unitats de Policia tutor de les Pitüses -Sant Josep, 
Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Joan i Formentera- (i a través 
d'ells els seus propis serveis municipals), la unitat d’UFAM de 
Policia Nacional i la unitat de VIOGEN de Guàrdia Civil.
• Consell d'Eivissa: Protecció de menors, centre de menors 
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Pari Morei i CEPCA.
• Govern balear: Centres educatius d'infantil, primària i 
secundària, Consergeria d'Educació (EOEP), direcció general 
de menors i família.
• Estatal: Fiscalia de l'àrea d'Eivissa i Fiscalia de menors de 
Palma.

Ajuda per a
l’adquisició
de llibres de

text

- Inversió Curs
2016-2017:

79.513€
Educació

Curs 2016-2017:
 1.894 peticions
 151 denegades per no estar empadronat en el municipi
 1.743 ajudes concedides
 Total import subvencionat: 79.513€

Curs 2015-2016:
 1.781 peticions
 132 denegades per no estar empadronat en el municipi
 1.644 ajudes concedides de 50€ y 5 de 70€
 Total import subvencionat: 82.550€

Curs 2014-2015:
 1.684 peticions
 113 denegades per no estar empadronat en el municipi
 1.569 ajudes concedides de 50€ y 2 de 70€
 Total import subvencionat: 78.590€

Facilitar
l’accés a
activitats

esportives,
culturals,

artístiques i
d’oci.

Pla Municipal
de Natació

Escolar

- Inversió:
26.220€

Esports

Any 2017: 311 participants
Any 2016: 354 participants
Any 2015: 200 participants
Any 2014: 259 participants
No es disposa de valoracions, encara que es pretén establir un
pla de valoració en el futur. 

Escola
Municipal de

Natació

Inversió 2017:
113.400€

Esports Any 2017: 488 participants
Any 2016: 417 participants
Any 2015: 318 participants
Any 2014: 321 participants
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Curs de
Natació
d’estiu

Inversió 2017:
26.400€

Esports

Any 2017: 264 participants
• No es disposa de valoracions, encara que es pretén establir 
un pla de valoració en el futur
• La disminució de la participació s'ha relacionat amb la creació
de noves escoles d'estiu en el municipi d'Eivissa
Any 2016: 452 participants
Any 2015: 396 participants
Any 2014: 374 participants

Cursos
especials de

natació

Inversión
2017: 6.480€

Esports

Any  2017: 36 participants
Any 2016: 17 participants
Any 2015: 30 participants
Any 2014: 50 participants
No es disposa de valoracions, encara que es pretén establir un
pla de valoració en el futur. Des del departament s'accentua la 
importància i la necessitat de disposar de professionals 
formats per als casos més específics.

Escoles
esportives
Municipals

- Inversió total
2017:

103.040€
Rugbi: 1.796€

Bàsquet:
18.202€

Patinatge:
3.872€

Tiro amb arc:
7.604€

Escalada:
2.108€

Gimnàstica:
2.810€

Handbol:

Esports Any 2017: 844 participants
 Rugbi: 20
 Bàsquet: 130
 Patinatge: 79
 Tiro amb arc: 50
 Escalada: 31
 Gimnàstica: 40
 Handbol: 80
 Futbol sala: 120
 Futbol: 88
 Atletisme: 80
 Bàdminton: 30
 Lluita: 25
 Voleibol: 35
 Tennis taula: 8
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11.931€
Futbol sala:

15.260€
Futbol: 8.360€

Atletisme:
7.300€

Bàdminton:
6.120€

Lluita: 4.100€
Voleibol:
8.095€

Tennis taula:
1.600€

Karate: 3.000€
Escacs: 882€

 Karate: 20
 Escacs: 8

Any 2016: 812 participants
Any 2015: 836 participants
Any 2014: 825 participants
Durant els 4 últims anys s'ha aconseguit crear la figura de 
coordinador de les escoles esportives, permetent: un millor 
control del seu funcionament, realitzar jornades de promoció a 
peu de carrer, i celebrar actes de clausura amb diplomes.
S'ha dut a terme la creació de l'Escola d'Esports Adaptats.

Cros escolar

- Recursos
econòmics:

2.100 €
- Recursos
materials:

aigua, trofeus,
medalles,

taules, cadires,
carpa,

megafonia,
podi, arc

inflable, etc.
- Recursos

humans: 2/3
operaris i 1

tècnic

Esports

Any 2017: 153 participants
Any 2016: 175 participants
Any 2015: 111 participants
Any 2014: 123 participants
En les valoracions realitzades als participants de les diferents 
escoles d'atletisme van ser satisfactòries.
El departament indica que els objectius del projecte van ser 
aconseguits: promocionar l'atletisme entre els escolars en un 
ambient familiar, i propiciar la transmissió de valors relacionats 
amb la pràctica esportiva.

Campus
Municipal de

- Inversió
2017: 1.500€

Esports Any 2017: 40 participants
Any  2016: 45 participants
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voleibol platja

Any  2015: 50 participants
Any 2014: 60 participants
No es disposa de valoracions, encara que es pretén establir un
pla de valoració en el futur.

Estiu a la mar Esports No es disposa de dades.

Visites
teatralitats.
Necròpolis i
Posidònia

- Cost: 700€
per visita

Turisme

Any 2017
• Inscripcions anuals: 318 (s'inclouen adults i menors) 

repartits en 19 visites.
La resposta del públic ha confirmat el bon acolliment i l'èxit de 
l'activitat com es ve constatant al llarg dels últims anys. En 
l'activitat participen diferents organitzacions: Museu 
Arqueològic d'Eivissa i Formentera, en col·laboració amb 
l'Ajuntament d'Eivissa, l'Associació d'Amics del MAEF i 
l'associació d’Iboshim.
Any 2016

• Inscripcions anuals: 365 (s'inclouen adults i menors) 
repartits en 21 visites.
Any 2015

• Inscripcions anuals: 130 (s'inclouen adults i menors) 
repartits en 20 visites.
Any 2014

• Inscripcions anuals: 188 (s'inclouen adults i menors) 
repartits en 11 visites.

La platja
oberta

Cost:
27.500€

(primavera
2018)

Turisme

Any 2017: Participació 366 residents.
 El 34,70% van participar en activitats de submarinisme i

visites amb caiac
 El 27,32% van participar en tallers infantils i activitats 

esportives variades
 El 27,60€ van participar en visites amb caiac
 El 10,38% van participar en activitats de paddlesurf

Conta contes - Cost: Entre Biblioteca - Participació per sessió de 30-40 menors aproximadament
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200 y 300€ per
sessió

Municipal

- Freqüència de l'activitat: cada 2-3 setmanes
- Mètodes de difusió i / o captació: guia educativa de 
l'Ajuntament d'Eivissa, programa trimestral de Ca Ventosa, 
fullets que es distribueixen a la biblioteca i a les escoles, 
facebook i mailing electrònic
- Els objectius aconseguits han estat el de fomentar els hàbits 
lectors, l'estima pels llibres i l'ús de la biblioteca
- Les sessions realitzades per celebrar el Dia de la Pau i el Dia
de la Dona han servit per convidar a la reflexió als participants 
(nens i pares), i interioritzar valors com la diversitat i el 
respecte.

Fem Barri Participació
Ciutadana No es disposa de dades.

Adequació,
mantenimen

t i creació
d’espais
urbans.

Fomentar la
participació
dels infants i
joves en la
presa de
decisions

per
aconseguir
cobrir els

seus
interessos.

Manteniment i
creació de

parcs infantils

- Inversió:
152.231,1€

Obres i
manteniment

Any 2017
- Petites obres en parcs existents: 36.200,30€.
- Canvi del paviment de seguretat del parc infantil del carrer 
Atzaró: 36.590,40€.
- Treballs de manteniment en parcs: 79.445,40€.
Parcs construïts en els 4 últims anys.
- En 2014 i 2015 no es va construir cap parc nou.
- En 2016: Parc infantil davant del col·legi Sa Bodega: 
35.326,72€.
- En 2016: Parc infantil carrer Federico Garcia Lorca (aquí 
existia un parc antigament, però es va demolir tot el que hi 
havia i es va fer un parc nou): 155.536,50 €
- En 2017: Parc d’Illa Plana: 164.151,82 €
Accions destinades al manteniment
Es fan inspeccions setmanals de tots els parcs, es reparen i 
substitueixen peces i elements en mal estat, es repara o 
substitueix el paviment de seguretat en mal estat, es pinten 
tots els jocs infantils cada dos anys, Es neteja i desinfecta la 
sorra dels parcs cada any.

Adequació
d’espais
urbans

Urbanisme

Programa de - Inversió del Educació Inversió per centres

52



manteniment
dels centres

escolars

Curs 16-17:
823.695,14€

aprox.
- Tasques de
coordinació i
gestió dels
serveis i del

capital.

Centres 2016-2017 2015-2016 2014-2015

Poeta 
Villangómez

60.574,48 58.985,20 62.470,92

Can Cantó 57.101,50 60.916,82 56.350,03

Cas Serres 58.151,77 60.614,50 63.134,13

Portal Nou 71.772,16 73.522,64 75.577,55

Can Misses 98.934,22 98.934,22 98.854,31

Sa Graduada 92.044,68 84.748,76 98.564,86

Sa Joveria 82.587,51 83.173,66 84.403,01

Sa Blanca 
Dona

72.029,12 94.398,31 96.659,44

Sa Bodega 80.499,70 84.926,09 97.490,23

Total 673.695,14 700.220,20 733.504,48

Curs 2016-2017:
 52,93% aprox. destinat a Serveis de neteja
 32,23% aprox. destinat a manteniment i vigilància
 14,84% aprox. destinat a Inversions de manteniment
 A la inversió total d’aquest curs s’ha d’afegir 150.000€ en 
concepte de despesa energètica, inversió pendent i 
despesa comissió tècnica.
 Inversió final curs 2016-2017: 823.695,14€ aprox.

Curso 2015-2016:

 51,13% aprox. destinat a servei de neteja
 31,22% aprox. destinat a manteniment i vigilància
 17,65% aprox. destinat a Inversions de manteniment

53



Curso 2014-2015:
 47,95% aprox. destinat a serveis de neteja
 29,28% aprox. destinat a manteniment i vigilància
 22,77% aprox. destinat a inversions de manteniment
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a Festes de
Nadal,

Carnestoltes i
de la Terra

Concurs de
“mariol·los”:

80€ entre els 2
premis.

Personal: 2
funcionaries i
una monitora
de s'Espurna.

Actuació
Passion Dance

amb jocs i
activitats per a

infants:
800€ i 4

monitors.
Espectacle de
màgia, tallers 

infantils,
zumba,

minidisco i
concurs de
disfresses:

2.790€.
- Una disfressa

a l’aigua:
contractació 2

monitors

Col·laboraci
ó entre els

departament
s de Cultura,

Joventut i
Festes

Carnestoltes

Any 2018:
• Concurs de “mariol·los”: 26 participants. La participació va 
ser més baixa de l'esperada a causa de la climatologia 
d'aquest dia.
• Actuació Passion Dansi amb jocs i activitats per a nens: Van 
participar uns 40 nens (d'entre 2 a 8 anys). Van pujar a 
l'escenari per participar en les diferents actuacions interactives
• Espectacle de màgia, tallers infantils, zumba, minidisc i 
concurs de disfresses: Hi van participar 30 menors 
aproximadament. Menor participació de l'esperada, a causa de
la climatologia.
• Una disfressa en l'aigua: Van participar 20 nens aprox.
• Participació en la rua i elaboració de disfresses: 93 
participants. Els professionals valoren molt positivament el 
taller i indiquen que s'ha aconseguit un augment en la 
participació
Any 2017:
• Taller de coreografia i jocs per a tota la família a càrrec de 
Passion Dansi Produccions: 40 participants.
• Una disfressa en l'aigua (activitats infantils en l'aigua amb 
castells inflables): 20 menors aproximadament.
Any 2016:
• “En el Carnestoltes es balla així” Taller de coreografia i jocs 
familiars: Van participar al voltant de 50 menors.
- En cap de les activitats s'ha realitzat un estudi posterior de 
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- Rua de
carnaval:
3.680€, 6

professionals i
6 voluntaris.
En tots els

casos material
diversos per a
la realització

de les
activitats.

valoració i en totes elles l'objectiu principal ha estat que els 
nens es diverteixin i entretinguin al mateix temps que 
socialitzen i fomenten la seua creativitat.

- Una disfressa
a l’aigua:
800€ (6

monitors).
- Escola de

Nadal
250€ (3

treballadors).
- Espectacle

infantil
“Pinotxo i
Gepetto):

1,089€
- Operació

Santa: 2.299€
- Cine infantil

“Trolls”: 1.028€
- Activitats con

los patges
reials: 3.700€
(8 monitores).

En tots els

Nadal
Any 2017:
• Tallers targetes de nadal:  Hi van participar 30 menors.
• Escola de Nadal (C19): HI van participar 12 menors.
• Espectacle infantil "Pinotxo i Gepetto": Participació elevada 
(amb accés il·limitat).
• Operació Santa: Participació elevada (amb accés il·limitat).
• Cinema infantil "Trolls": Participació elevada (activitat 
realitzada al carrer, amb accés il·limitat).
• Activitats amb els patges reals: Hi van participar uns 150 
menors.
Any 2016:
• Batalla MC’s: Al voltant de 100 participants.
• Recollida de cartes: Papa Noel. Hi van participar uns 40 
menors.
• Disneibiza 4: Participació elevada (Activitat realitzada al 
carrer, amb accés il·limitat).
• Gymkhana Pokemon: Hi van participar 40 joves.
• Visita dels patges reals amb activitats infantils: Hi van 
participar més de 100 menors.
Any 2015:
• Excursió en caiac: H van participar 40 joves
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casos material
diversos per a
la realització

de les
activitats.

• Frozen el musical: No es disposa de dades.
• Gymkhana familiar “Per una joguina”: HI van participar 70 
persones.
• 4 dies de cinema infantils: Hi van participar 100 assistents 
aproximadament.
• Patges Reals i activitats: Hi van participar 100 menors 
aproximadament.
En cap de les activitats s'ha realitzat un estudi posterior de 
valoració i en totes elles l'objectiu principal ha estat que els 
nens es diverteixin i entretinguin al mateix temps que 
socialitzen i fomenten la seua creativitat.

- Activitats
infantils:

3.000€ (10
monitors i 1
director de

temps lliure).
- Tallers

infantils: 600€
(4 monitors).
 En tots els

casos material
diversos per a
la realització

de les
activitats.

Festes de la Terra
Any 2017:
• Activitats infantils (3 dies): hi participaren uns 300 menors.
• Tallers infantils tradicionals: hi participaren 30 menors
Any 2016:
• “Princeses, dragons i orelletes”: hi participaren al voltant de 
100 assistents.
• Activitats infantils (3 dies): hi participaren uns 300 menors.
• Tallers infantils tradicionals: hi participaren 30 menors.
Any 2015:
• Disneibiza 4: Participació elevada (Activitat realitzada al 
carrer, amb accés il·limitat).
En cap de les activitats s'ha realitzat un estudi posterior de 
valoració i en totes elles l'objectiu principal s'ha complert.

Participació
en el dia

Internacional
per

l’eliminació
de la

violència cap

- Cost:
1.038,43€

Igualtat L'any 2017 es realitza el I Concurs de còmic, amb 
col·laboració de 3 centres educatius del municipi (CEIP Portal 
Nou, IES Blancadona i IES Santa Maria):
- Participació:
• 49 en la categoria de cartells.
• 3 en la categoria de còmics.
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a la dona.

Guia
Restaurants
amics de la

Infància

Cost disseny i
impressió:
4.110,37€

Educació

Acció realitzada durant l'any 2017
20 restaurants formen part de la iniciativa
Es faciliten estovalles adaptades als clients menors i es 
publicita la xarxa de Restaurants Amics de la Infància a la 
pàgina web de l'Ajuntament d'Eivissa.

Promocionar
les activitats

d’oci
saludables

Dia del Pedal
- cost 2017:

8.000€

Esports

Any 2017: 1.219 participants (adults i menors)
Any  2016: 1.348  participants (adults i menors)
Any 2015: 1.353  participants (adults i menors)
Any  2014: 1.525  participants (adults i menors)
S'ha observat una satisfacció general dels participants i 
organitzadors. Els objectius aconseguits han estat:
• Promoció de l'activitat física mitjançant l'ús de bicicletes.
• Potenciar l'ús de les bicicletes com a mitjà de transport 
alternatiu.
• Potenciar el respecte vial cap als ciclistes.

Trofeu
popular de

basket (3x3)

- Cost 2017:
15.638,05€

Activitat en la qual han participat menors i adults.
Any 2017: 336 participants (84 equips)
Any 2016: 324 participants (81 equips)
Any 2015: 312 participants (78 equips)
Any 2014: 340 participants (80 equips)

Dia Mundial
sense tabac

- Inversió
2017:

229,189€
PMD

Campanya realitzada durant els anys 2016 i 2017 a través del 
Pla Municipal de Drogodependències i en col·laboració amb 
l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Associació Pitiüsa 
d'ajuda a afectats per càncer mitjançant la instal·lació d'una 
taula informativa de 10:00-14:00 i de 17:00- 20:00 en el 
passeig de Vara de Rei.

Promoció de
la solidaritat
entre iguals

Recollint
somriures

Recursos:
- Tasques

administratives
coordinació/

gestió
- Materials

Educació Iniciativa sorgida de la dinàmica de l' III Parlament Infantil 
celebrat a Palma de Mallorca al novembre de 2014.
Participació de 8 centris com a punts de recollida; en total és 
van recollir tres tones de joguines que van ser distribuïdes per 
Creu Roja.
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diversos

Participació
Parlament

Infantil

- Cost:
165,65€

Educació

Participació: (els menors són acompanyats per un tècnic 
municipal)
• VI Parlament Infantil (2017)
2 participants del municipi
• V Parlament Infantil (2016)
2 participants del municipi
• IV Parlament Infantil (2015)
2 participants del municipi
• III Parlament Infantil (2014)
3 participants del municipi

Plens infantils
i juvenils

Educació
i Joventut

Plens infantils/juvenils realitzats:
• 21/02/2014
• 28/04/2015
• 22/04/2016
• 07/04/2017
• 24/01/2018
Plens Juvenils realitzats:
• 19/05/2016
• 17/11/2016
Als plens solen assistir una mitjana de 70 menors.

Procés
Participatiu i
Consulta per
al disseny del

“Parc de
S’Illa”

- Cost: 288€ Educació

Acció duta a terme durant l'any 2017
- Van participar 375 alumnes aproximadament de tres centres 
educatius del municipi.
- La dinàmica utilitzada per al procés es va dividir en dues 
parts:
o Anàlisi dels models de parcs.
o Equipaments.
Durant tot el procés es van considerar les variables derivades 
dels criteris de l'edat i gènere dels menors

58



8. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS.

A fi de contextualitzar l'informe és important ressaltar que aquest s'emet quan el
Pla Municipal de la Infància i l'Adolescència està en el seu equador d'implementació.
És a dir quan solament s'han desenvolupat els 2 primers anys d'una temporalitzacio de
4 anys.

• En primer lloc, l'emissió de l'informe demostra que són molts els departaments
municipals que desenvolupen accions dirigides a la infància i l'adolescència, bé sigui
d'una  forma  directa  o  indirecta.  Això  implica  una  realitat  d'inversions  i  recursos
destinats a millorar la qualitat de vida dels menors del municipi.

• En segon lloc, s'han detectat que les iniciatives municipals desenvolupades, en
moltes  ocasions,  manquen  de  mecanismes  de  coordinació  entre  departaments
dificultant el treball transversal que requereix un model d'intervenció eficaç i eficient. 

• Com a tercera conclusió, la pròpia elaboració de l'informe, a través de la cerca
documental,  la  petició  d'informació,  l'exposició  d'accions,  etc.  ha  demostrat  la
necessitat de treballar coordinats i de manera transversal, facilitant la disposició dels
diferents departaments a treballar en xarxa. 

• D'altra banda, en quart lloc, les accions de caràcter socioeducatives i preventives
estan més adequades als mecanismes establerts en el Pla. Així, els departaments que
desenvolupen aquestes iniciatives tenen models de coordinació sòlids entre si.  Per
exemple: l'oferta educativa escolar és un exemple d'això.

• En cinquè lloc, el desenvolupament del Pla ha possibilitat l'aparició d'indicatives no
previstes inicialment. A través del diagnòstic s'ha estructurat prioritats per implementar
les accions relacionades amb la infància i l'adolescència.

D'altra  banda,  s'estima  necessari  incorporar  algunes  millores  en  el  procés
d'implementació del Pla.

•  Seria  necessari  que alguns departaments  incorporin  mecanismes d'avaluació
contínua i de procés en el desenvolupament de les seues accions.

• El treball transversal és una prioritat que ens ajudarà a optimitzar recursos, a ser
més eficaços i eficients en matèria d'infància i adolescència. 

• L'informe possibilita dades objectives sobre la realitat municipal, això ens servirà
per establir a mitjà termini les polítiques locals en matèria d'infància i adolescència.

El Pla Municipal de la Infància i  l'Adolescència està possibilitant la incorporació de
metodologies participatives, la creació d'espais de coordinació i sobretot la possibilitat
d'establir una política municipal universal en matèria d'infància i adolescència des de
diferents mirades.
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