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PROPOSTA D’ACORD QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DAVANT EL 

PLE DE LA CORPORACIÓ EN RELACIÓ A L’IMPULS DE LA FIGURA DE POLICIA TUTOR 

 
 
 

Des de 2015 està implantant a tot arreu de les illes programes específics de col·laboració 

entre l’administració local i l’Administració del Govern de les Illes Balears per poder impulsar 

un servei essencial i prioritari per a millorar la qualitat del sistema educatiu i evitar 

l’abandonament primerenc de tot un col·lectiu d’alumnat. 

 
El servei de policia tutor s’ha anat desenvolupant al llarg dels diferents cursos escolars i s’ha 

anat implementant en diferents municipis, convertint-se en un servei de referència i suport per 

a centres, equips docents i equips de serveis socials per aconseguir que tot l’alumnat avanci 

dins del sistema i evitar un gran nombre d’abandonaments escolars primerencs i reduint 

l’absentisme escolar en general. Igualment, aquesta figura col·labora de forma important en 

la reducció o control de les conductes addictives de la població escolar i permet tenir un control 

sobre possibles casos de tabaquisme, alcoholisme i, ara darrerament, els casos de ludopaties 

primerenques que estan apareixent entre la població escolar adolescent. 

 
Durant la crisis de la Covid-19 s’ha posat de manifest la feina feta per aquesta figura i que ha 

estat, moltíssimes vegades, fonamental per poder continuar el procés d’ensenyament i 

aprenentatge a distància per part de molts alumnes. Durant l’estat d’alarma passat en mesos 

anteriors, aquesta figura va ser clau per mantenir l’alumnat en contacte amb els centres, el 

repartiment d’eines per poder fer feina en línia (foren els encarregats de repartir ordinadors, 

targetes SIM, etc.) i per facilitar als equips directius i docents dels centres de les Illes Balears 

el manteniment del contacte amb les famílies. 
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Així doncs, s’han comptabilitzat més de 7200 actuacions dels policies tutors de les illes Balears 

durant aquesta situació d’alarma, cosa que posa de manifest la importància i la vàlua 

d’aquesta figura arreu de les illes i s’han aconseguit “reconnectar” a més de 800 alumnes que 

durant aquesta situació havien deixat de tenir contacte amb els centres educatius i s’ha 

aconseguit que l’alumnat i les seves famílies entenguessin que la situació d’alarma va fer que 

les classes passessin a ser a distància i s’havia de mantenir el contacte permanent amb els 

centres educatius. 

 
Ara, no sols hem de reconèixer aquesta feina immensa que s’ha fet des de la Direcció General 

d’Emergències per poder mantenir aquest programa i impulsar-lo, sinó que també hem de 

seguir engrescant a totes les Administracions locals, insular i autonòmiques per a què aquesta 

figura de policia tutor agafi la importància que li correspon i es vegi potenciada la seva feina 

amb un reconeixement social i com a eina clau en la protecció del menor i el respecte als drets 

de la infància. 

 
Sabem que al municipi de Santa Eulària existeix ja la figura de dos policies que desenvolupen 

aquestes tasques de policia tutor, qui fan una tasca molt bona i són referència per la seva 

bona feina; però per donar abast a tots els centres del municipi i de totes les etapes escolars, 

a la vista de la nova normalitat COVID19, considerem és totalment insuficient ja que estem 

davant noves situacions totalment desconegudes i on es poden presentar multitud de 

situacions indesitjables. 

 
Per tot això, el grup municipal socialista formula les següents propostes per a la seva 

aprovació davant el Ple de la Corporació: 

 
1.-L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, reconeix la feina feta per part del programa de 

Policies Tutors i reconeix la importància d’aquesta figura com a eina clau per al creixement 

social i el desenvolupament d’infants i joves evitant un gran nombre d’abandonaments 

escolars precoços. 

 
2.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, es compromet a recolzar i reforçar aquest 

programa de Policies Tutors per el curs 2020/2021 i a facilitar l’increment d’aquesta figura, així 

com a impulsar accions específiques de formació i capacitació d’aquest policies davant 
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les noves situacions de confinament o classes no presencials que es puguin donar derivades 

de la pandèmia de la Covid-19. 

 
3.- L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, es compromet a seguir amb la coordinació i 

cooperació amb les diferents administracions autonòmica, insular i local per poder aconseguir 

un millora significativa en l’eficàcia d’aquesta figura de policia tutor al major nombre de 

municipis de les illes Balears. 

 
Santa Eulària des Riu, 14 de setembre de 2020 

 

 

Vicent Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 


