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

PLE DE LA CORPORACIÓ EN RELACIÓ A UNA LÍNEA D’AJUDES PELS CENTRES I PER 

LES PERSONES USUÀRIES D’ATENCIÓ INFANTIL DEL MUNICIPI. 

 

 
El COVID19 ha provocat a més a més d’una pandèmia sense precedents, una crisis sanitària 

i econòmica molt greu i preocupant, provocant com és de tots sabuts una crisis social de gran 

envergadura. 

 
Son molts els sectors que necessiten ajudes, son moltes les persones que han vist com la 

seva situació ha empitjorat amb un futur a curt termini incert i molt preocupant, i per tant és 

aquí on l’administració ha de donar recolzament a aquells sectors i col·lectius que més ho 

necessiten. 

 
Amb la tornada a la nova normalitat s’ha posat de manifest la necessitat d’adaptar certs serveis 

i empreses per garantir les mesures d’higiene i seguretat establertes als protocols 

corresponents, i a més a més, les limitacions d’aforament provoca també que certes empreses 

o activitats vegin limitada la seva activitat amb la reducció d’ingressos, la qual cosa pot posar 

en perill la continuïtat d’aquestes empreses o activitats. 

 
Al municipi de Santa Eulària des Riu, en matèria d’atenció primerenca 0-3 anys, no s’han fet 

els deures a temps i ara les conseqüències es posen de manifest. 

 
A tot el municipi, encara que la seva població ha augmentat de forma considerable, sols 

comptem amb una escoleta de titularitat del Consell Insular d’Eivissa al poble de Santa Eulària, 

i una escoleta de titularitat municipal però de gestió privada al poble de Santa Gertrudis de 

Fruitera; la qual cosa és totalment insuficient. Això demostra la pèssima política dels equips 

de govern que han estat al front de la corporació en aquesta matèria. 

 
Les escoletes de titularitat privada, són les que fins a la situació pre Covid, havien donat uns 

serveis a les persones treballadores del nostre municipi que tenien la necessitat de deixar als 

seus infants a un centre durant la seva jornada laboral o que consideraven necessari disposar 

d’aquest servei. 

 
Avui i una vegada es retorna a la nova normalitat, aquest servei es fa encara més que 

necessari per aquelles persones que han d’afrontar aquest retorn. 

 
Difícil també resulta afrontar aquest retorn per les titularitats de les escoletes del nostre 

municipi que no sols han de fer front a la implementació de totes les mesures d’higiene i control 

sanitari, sinó que a més a més han de fer front a una reducció en el nombre d’infants per 

motius d’espai. 

 
Des del nostre grup voldríem que aquest ajuntament establís una xarxa d’escoletes públiques, 

però fet de la urgència de la situació, està clar que avui la prioritat es salvar el 
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servei existent, per garantir que molts treballadors i treballadores puguin continuar al front dels 

seus treballs i tenir una seguretat amb la cura dels seus fills o filles. 

 
Sabem que existeixen diferents línies d’ajuda per a pimes i també per autònoms, al igual  que 

altres línies d’ajudes on aquestes empreses “escoletes” moltes vegades de titularitat familiar 

o de petits empresaris és poden acollir, però pensem que a la vista de les necessitats, es té 

que establir una línea d’ajudes dirigida tant a aquestos empresaris, com també a les famílies 

que han de fer front al pagaments de les quotes per aquests serveis. 

 
A la vista de tot això el grup municipal socialista formula davant el Ple de la corporació la 

següent PROPOSTA D’ACORD: 

 
1 – L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda establir una línia d’ajudes adreçada única i 

exclusivament a les persones o empreses titulars d’activitats dedicades a la cura d’infants en 

l’etapa de 0 a 3 anys per garantir la continuïtat del seu servei. 

 
2 – L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda establir una línia d’ajudes per a persones 

que han de necessitar del servei d’escoleta pels seus infants menors de tres anys i que no 

disposen de plaça subvencionada a una escoleta de titularitat pública dins d’aquest municipi 

de residència. 

 
 

 
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 
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