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Bunyola. 02 de Març de 2017. 

 

 

ACTA REUNIÓ COMISSIÓ TÈCNICA  

 

 Assistents.  

Representant del CEIP. Mestre Colom de Bunyola (Cap d’estudis),  Policia 

Tutor, Tècnica de Prevenció Comunitària de l’IMAS, i en representació de 

Serveis Socials ( la Treballadora i l’Educadora Social).  

 

Ordre del dia 

 

1. Recollir les aportacions dels membres de la Comissió Tècnica assistents 

a la reunió. 

2. Planificar les propostes d’actuacions de gener 2017- setembre 2017  del 

Pla Municipal de Drogodependències i altres conductes addictives de 

Bunyola.   

 

 En primer lloc, i davant la poca assistència de membres de la comissió tècnica 

a la reunió de dia 02/03, s’assenyala, la importància d’insistir més als membres 

de la comissió, a l’hora de participar a les reunions, ja que aquest Pla Municipal 

de Drogues, és en benefici de tota la comunitat i és necessita la implicació de 

tots els agents.  

  

 Propostes d’actuacions 

 

1. S’ha de difondre mitjançant la plana web de l’ajuntament les activitats 

que es duran a terme des del PMD. 

 

Es recorda que s’han de penjar totes les actes de les reunions a la plana web de 

l’ajuntament, i un cop aprovades les activitats, també s’han de fer públiques. Es 

recorda el nom de les persones, de l’ajuntament encarregades de penjar la 

informació a la plana web de l’ajuntament.  
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2. Revisar les ordenances municipals sobre la venda de begudes 

alcohòliques a menors i proposar el document d’ordenança de Bunyola. 

 

Acordam que s’han de cercar models d’ordenances, de municipis veïnats de 

Bunyola, respecte a les ordenances municipals sobre la venda de begudes 

alcohòliques a menors,  que sigui coherent i conegut per tothom, i que qualsevol 

persona, sàpiga, com actuar o que fer si es troba davant una situació 

determinada.   

Es parla de les actuacions que es duen a terme al municipi, respecte al control i 

venda de begudes alcohòliques a menors, i de les festes que es duen a terme al 

municipi.  

 

S’acorda fer un escrit, desde la comissió tècnica i dirigit a la comissió política, 

exposant que la festa de quintos, per la qual l'ajuntament cedeix el recinte de 

l'escola,també ha de complir la normativa i és responsabilitat de l'ajuntament 

transmetre als organitzadors de qualsevol esdeveniment l'obligació de 

compliment de normativa i que se denunciarà en cas d'incompliment. 

 

3. Proposar les accions concretes a realitzar per a la celebració dels dies 

mundials, relacionats amb la temàtica de les drogodependències.  

 

3.1. Dia mundial de la salut. 07/04.  

  

La proposta, és fer una caminada saludable. Des de les AMIPA, les escoles i el 

departament de Serveis Socials, es proposa, fer una ruta familiar, una excursió 

on pares i fills, puguin gaudir de la natura. Es proposa fer una excursió a la 

Comuna de Bunyola  i berenar tots junts.  Dia proposat: 8/04. 

 L’educadora social, serà l’encarregada de fer la publicitat, cartells i dur-los a 

l’escola. Des de l’escola, de Bunyola en faran difusió als alumnes i famílies i es 

parlarà amb l’AMIPA del centre. L’educadora, anirà a l’escola de Palmanyola, a 

explicar l’activitat, per si es volen apuntar a la diada, i demanarà reserva per la 

comuna.  

Enguany, el dia Mundial de la salut, tracta, de la depresió, es parla de fer alguna 
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actuació sobre la salut emocional de les persones, queda pendent parlar amb la 

U.B.S, de Bunyola.  

 

3.2. Dia mundial sense tabac 31/05.  

 

La proposta, és fer un e-book, amb les fotografies dels nins i nines de l’escola, i 

baix el tema Com seria Bunyola sense tabac. Es tracta de fer un dibuix,  tamany 

Din-A4, on puguin participar els infants d'educació primària del municipi. 

L’educadora social, ajudarà al centre educatiu, amb el muntatge de les 

fotografies.  

 

Durant tota la setmana, hi haurà una taula informativa amb material d’educació 

sanitària a la Unitat Bàsica de Salut. Taula informativa sobre tabaquisme, 

realització de mesures de monòxid de carboni (cooximetries). Queda pendent, 

concretar els dies i hores, segons les necessitats de la U.B.S.  

Parada al mercat setmanal de la junta local de  Bunyola de l’Associació 

Espanyola Contra el Càncer, amb material divulgatiu per combatre el 

tabaquisme. 

 

3.3. Dia internacional de la lluita contra l´ús indegut i tràfic il·lícit de 

drogues. 26/06 

 

Es farà difusió de missatges a les xarxes socials de l’ajuntament i altres 

organismes municipals.  

 

3.4 Dia Mundial sense alcohol.15/11 

 

Durant aquesta setmana, es proposa fer una xerrada per a joves sobre l’alcohol 

i tot seguit fer un taller de begudes saludables, organitzat per l’ajuntament de 

Bunyola. Es parla que a la xerrada, es pot convidar un esportista, o una persona, 

rellevant dins l’àmbit esportiu, que pugui donar una visió als assistents de vida 

saludable. Queda pendent trobar la persona que vulgui fer la xerrada. 

Es pot disposar a la U.B.S, d’una taula informativa, amb diversos tríptics i 

informació sobre l’alcohol. 
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Des de l’escola, treballaran amb els infants, el dia 15 de novembre, el Dia 

Mundial sin alcohol. Es proposa que els infants, facin dibuixos, postals, baix el 

tema  Un nadal sense alcohol, i que serviran per felicitar el nadal, als veïnats del 

poble, amb les recomanacions treballades pels infants. L’educadora social, 

ajudarà al centre educatiu, amb aquesta proposta. 

 

4. Curs de formació de mediadors formals i informals per part de l’equip de 

prevenció comunitària de l’IMAS.  

Es proposa  fer el curs en dues sessions els dies  16 i 18 de maig  de les 18.00h 

a 20.30h.  

El curs el farà la Tècnica de Prevenció Comunitària de l’IMAS. 

En acabar el curs, els participants rebran un certificat oficial.  

Pendent avisar els mediadors del municipi, i reservar el lloc per fer el curs. 

 

5. Programa Bon Dia Salut.  

Es parla del programa Bon Dia Salut i del programa Decideix. Na Sol, Policia 

Tutor, pot fer xerrades a l’escola damunt aquest programa. Pendent que la Cap 

d’estudis, parli amb els tutors per acordar els dies.  

 

 6. Se realitzen les reunions del grup de prevenció infanto-juvenil.  

Es decideix suprimir el punt A.5.4  del PMD (pàgina 10) per constituir el grup de 

prevenció infanto-juvenil, es considera que amb les reunions que feim els 

professionals del centre educatiu, policia tutor, serveis socials i salut, és suficient. 

I on es poden tractar casos particulars si fos el cas.  

L’educadora social, a cada inici de curs escolar, farà un recull d’informació de les 

activitats que fan als diferents I.E.S, on hi ha joves de Bunyola, per saber que es 

fa respecte als programes de prevenció. També queda pendent demanar, si com 

educadora social, puc participar de la comissió de salut, dels diferents I.E.S,on 

hi ha joves del municipi. 

 

7. Reunió amb les AMIPA, per la presentació de programa escolar  i 

proposar la intervenció amb grups de famílies.  

Proposta per setembre 2017.  
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8. L’educadora social, estableix un grup infanto-juvenil. 

 

L’educadora, farà un curs de formació, del programa Ciudades amigas de 

UNICEF, formació que fa la UNED, i després posarà en pràctica el grup. 

 

9. Totes les comunicacions externes de l’ajuntament són revisades pel 

grup motor del PMD per tal de garantir que no es produeixen 

comunicacions antipreventives.  

El Pla Municipal sobre drogodependències i altres conductes addictives de 

Bunyola preveu el nomenament de la figura de l’assessor preventiu. La comissió 

tècnica del pla proposa que aquesta  figura sigui l'educadora de Serveis Socials.  

Quan l’ajuntament, organitza o autoritza l’organització de festes i esdeveniments, 

ha de garantir el compliment de la legislació vigent, així com l’observació dels 

criteris generals del PMD.  

S'acorda fer un escrit des de la comissió tècnica, a tot l’equip de govern, indicant 

que totes les comunicacions han de ser revisades per l'assessor preventiu del 

PMD.  

 

10. A l’estiu, es posa en marxa, el projecte del bus d’estiu, la festa multi 

esportiva i l skate park fest.  

Es proposa, el 12/08, que és el dia internacional de la joventut (data a concretar 

amb l’ajuntament). 

Pendent saber qui és el referent d’esports del Consell de Mallorca, (oci alternatiu) 

per demanar la seva col·laboració.  

S'acorda demanar al Consell de Mallorca col·laboració amb el tema de les 

activitats esportives i parlar amb els equips esportius del municipi.  
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11. Realització del curs de formació en matèria de prevenció de 

drogodependències dels organitzadors de festes i esdeveniments de 

Bunyola i Palmanyola.  

(PUNT 4) 

 

12. Taller de prevenció a les festes, dirigit a tota la comunitat 15 dies abans 

de les festes d’estiu de Bunyola i Palmanyola.  

Pendent demanar al regidor de festes, quan seran les festes d’aquest any, per 

saber els dies clau de les verbenes i altres actes festiu, dirigits als joves.  

 

13. Taula informativa durant les festes, facilitada pel PADIB, dins la 

campanya no siguis ase. 

 

Igual, que al punt anterior, hem de saber quins dies són les verbenes d’estiu, i 

demanar al PADIB, la seva col·laboració, a través d’ells mateixos o Energy 

Control.  

 

Acords 

 

 

1. Fer un escrit, desde la comissió tècnica i dirigit a la comissió política, exposant 

que la festa de quintos, per la qual l'ajuntament cedeix el recinte de 

l'escola,també ha de complir la normativa i és responsabilitat de l'ajuntament 

transmetre als organitzadors de qualsevol esdeveniment l'obligació de 

compliment de normativa i que se denunciarà en cas d'incompliment. 

2. Proposar la data del 08 d’abril, per celebrar el dia Mundial de la salut, i dur a 

terme la primera caminada saludable a Bunyola.  

3. S'acorda fer un escrit des de la comissió tècnica, a tot l’equip de govern, 

indicant que totes les comunicacions han de ser revisades per l'assessor 

preventiu del PMD.  

4. Es decideix suprimir el punt A.5.4  del PMD (pàgina 10) per constituir el grup 

de prevenció infanto-juvenil, es considera que amb les reunions que feim els 

professionals del centre educatiu, policia tutor, serveis socials i salut, és suficient. 
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I on es poden tractar casos particulars si fos el cas. 

 

5. Es proposa  fer el curs de formació de mediadors formals i informals per part 

de l’equip de prevenció comunitària de l’IMAS,  en dues sessions els dies  16 i 

18 de maig  de les 18.00h a 20.30h. 

 

6. L’educadora social, a cada inici de curs escolar, farà un recull d’informació de 

les activitats que fan als diferents I.E.S, on hi ha joves de Bunyola, per saber que 

es fa respecte als programes de prevenció. 

 

Bunyola, 16 de març de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


