
 

 

MOCIÓ D'ERC-MÉS DELTEBRE PER A LA CREACIÓ D'AJUTS AL 
DESPLAÇAMENT I/O ACCÈS DE L'ALUMNAT A ESTUDIS SUPERIORS 
 
Qui subscriu, el grup municipal d’ERC-Més Deltebre, en ús de les facultats que 
la legislació vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent 
INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Pla de Reactivació Socioeconòmica de Deltebre aprovat per unanimitat de tots 
els grups municipals el passat 30 d’abril de 2020, deia textualment al punt 
número 21: 
“Deltebre és un municipi que compta amb un gran talent de futur. Per aquest 
motiu, des de l’Ajuntament de Deltebre volem fomentar la igualtat d’oportunitats 
de tots els i les joves per accedir als estudis superiors dotant d’ajuts al 
desplaçament a l’alumnat que així ho requereixi a causa del seu context 
econòmic. A banda, també volem dotar de beques als estudiants per facilitar el 
seu accés als estudis en funció de la seva situació socioeconòmica. Alhora, 
establirem els mecanismes adients per vehicular formació i treball, millorant la 
connectivitat entre el teixit productiu local i les persones que acaben la seva 
formació.” 
 
Passat més d’un any de l’aprovació i impuls de la majoria dels seus 
compromisos, n’hi ha que encara no s’han abordat de manera contundent, com 
és el cas que ens ocupa i que no cobreix les necessitats del jovent del nostre 
municipi. No podem permetre que cap estudiant de Deltebre quedi exclòs 
d’estudis superiors per una situació econòmica derivada per la COVID o per una 
situació econòmica delicada. Deltebre té, amb el seu jovent, talent i oportunitats 
per créixer i construir aquí el seu futur i projecte de vida. 
 
Per tot l’exposat, proposem els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Deltebre tingui preparades a l’inici del curs 
acadèmic 2021-2022 unes bases d’ajuts al desplaçament a l’alumnat que cursi 
estudis superiors fora del municipi de Deltebre. 
 
SEGON.- Que les mateixes bases contemplin les beques d’accés als estudis 
superiors per facilitar el seu accés als estudis en funció de la seva situació 
socioeconòmica. 
 
No obstant, el ple aprovarà el que consideri oportú.  
 
Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Més 
Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre.  
Sgt.- Joan Alginet Aliau.  
 



 

 

Deltebre, (Delta de l’Ebre),  juliol de 2021. 


