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PROPOSTA D'ACORD DE MILLORA DE LES AJUDES PER INSULARITAT PER 

AQUELLS ESTUDIANTS QUE HAGIN DE DESPLAÇAR-SE FORA DE L'ILLA 

 

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4 

i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al 

proper ple la següent proposta d'acord 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
La crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 posa en perill la continuïtat en la 

formació de molts alumnes, especialment d'aquells pertanyents a famílies amb menys 

recursos. A les dificultats prèvies que poguessin existir en aquesta fase de la formació 

dels alumnes, ara se suma una situació d'incertesa per com es realitzarà el final de curs i 

la difícil situació econòmica que patiran moltes famílies treballadores davant una més que 

probable temporada d'estiu molt reduïda o inexistent. 

Aquesta problemàtica s'agreuja especialment a Eivissa pel fet que la manca d'oferta 

formativa obliga a la majoria d'estudiants a prosseguir la seva formació fora de l'illa el que 

té un elevat cost per les famílies. De fet, per aquesta raó l'Ajuntament de Santa Eulària ja 

ofereix cada any unes ajudes per insularitat a aquells estudiants que s'han de desplaçar 

fora de l'illa a estudiar. 

A causa de la situació actual, aquestes ajudes són més necessàries que mai pels nostres 

estudiants, però és indispensable que augmentem les quanties i el nombre de possibles 

beneficiaris respecte de convocatòries anteriors. En anys interiors la quantia per alumne 

era de 300 euros (500 euros pel millor expedient), però va millorar a les últimes dues 

convocatòries en què es va establir un sistema en què la quantia que rebia cada estudiant 

variava segons una sèrie de paràmetres (de 230 a 760 euros en la convocatòria del 2018- 

2019). Malgrat això, donada la crisi provocada per la COVID-19 aquestes xifres per 

estudiant, així com la partida destinada als pressupostos de 2020 (50.000 €) és clarament 

insuficient. 

Ja altres institucions de l'illa com l'Ajuntament d'Eivissa han duplicat recentment les seves 

ajudes als estudiants per fer front a l'extraordinària crisi que patim. 

És necessari que les institucions donem passes per a donar tranquil·litat als estudiants i 

reduir en la mesura del possible les despeses que han d'afrontar ells i les seves famílies 

per a continuar amb la seva formació. Garantir l'accés en equitat a l'ensenyament superior 

no sols suposa el desenvolupament d'una política pública de resposta a un mandat 

constitucional, sinó que estableix els fonaments d'una formació adequada per a tota una 

generació i, per tant, generar una solidesa en el futur del país. 
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És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si 

escau, adopció de la següent 

 
PROPOSTA D'ACORD 

 
1. Ampliar la partida destinada a ajudes per insularitat per aquells estudiants que 

hagin de desplaçar-se fora de l'illa a estudiar per a augmentar-ne els beneficiaris i 

augmentar-ne la quantia màxima individual substancialment. 

 

 
A Santa Eulària des Riu, 21 de maig del 2020 

Signatura: 

 
 
 

 
Marta Maicas Ortíz 

Regidora del Grup Municipal Unides Podem 


