AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Acta de sessió del Ple de l'Ajuntament
Identificació de la sessió
Núm.: 16/2015
Caràcter: extraordinari i urgent
Dia: 23 de novembre de 2015
Hora: de 14 a 14.08 h, en primera convocatòria
Lloc: Saló Gòtic de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca
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Ordre del dia
1. Pronunciament de la urgència del Ple.
2. Proposta d'aprovació del resultat del sorteig públic per a la designació dels components de
les meses electorals per a les eleccions a Corts Generals que han de tenir lloc el dia 20 de
desembre de 2015 (exp. 2015/011218).
3. Proposta d'aprovació de la Declaració Institucional del 25 de novembre de 2015 com a Dia
Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones (exp. 2015/011121).
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Pronunciament de la urgència del Ple
Intervé l'alcalde accidental: Bon dia. Benvinguts al Ple extraordinari i urgent, d'avui, de dia 23
de novembre. En primer lloc, el primer punt és per pronunciar la urgència d'aquest ple;
primer, perquè és el termini que tenim màxim per poder fer el sorteig de designació dels
components de les meses electorals; i, també, perquè el dia 25 de novembre es fa el Dia
Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones i en puguem donar comptes
del manifest.
A continuació, l'alcalde diu: Hem de votar la urgència del Ple.
Acord
Es passa la votació de la urgència per a celebrar aquest ple, que s'acorda aprovar per
unanimitat (13 vots dels membres presents).
2. Proposta d'aprovació del resultat del sorteig públic per a la designació dels
components de les meses electorals per a les eleccions a Corts Generals que han de
tenir lloc el dia 20 de desembre de 2015 (exp. 2015/011218).
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia de dia 23 de novembre de 2015, que, copiada
literalment, diu:
«ASSUMPTE: APROVACIÓ DEL RESULTAT DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA
DESIGNACIÓ DELS COMPONENTS DE LES MESES ELECTORALS PER A LES
ELECCIONS A CORTS GENERALS QUE HAN DE TENIR LLOC EL DIA 20 DE
DESEMBRE DE 2015
Atès que la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general estableix a
l’article 26è que la formació de les meses electorals són competència dels ajuntaments, amb
la supervisió de les juntes electorals de zona, i que els components de les meses seran
designats mitjançant sorteig;
Atès que, mitjançant l’anunci pertinent, així com la publicació d’aquest a la premsa, s’han fet
públics el lloc, la data i l’hora de la realització del sorteig, i que, de conformitat amb l’anunci
esmentat, aquest s’ha realitzat a les 9 h del dilluns dia 23-11-2015 a les dependències de
l’Ajuntament, mitjançant l’execució d’un programa informàtic facilitat per l’oficina del cens
electoral, pel qual s’obté una llista de persones per a cadascuna de les meses electorals;
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Per tot l'exposat,
PROPOSA:
L’aprovació dels electors designats pel sorteig realitzat en aquest ajuntament a les 9 h del dia
23-11-2015, per tal de formar les meses electorals per a les eleccions a Corts Generals que
han de tenir lloc el dia 20 de desembre de 2015.»
Intervé l'alcalde accidental: Aquesta proposta, com sabeu, és l'aprovació dels electors
designats per sorteig realitzat en aquest ajuntament a les 9 hores, de dia 23 de novembre del
2015, per tal de formar part de les meses electorals a les eleccions generals que han de tenir
lloc dia 20 de desembre de 2015.
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (13 vots dels membres
presents).
3. Proposta d'aprovació de la Declaració Institucional del 25 de novembre de 2015 com
a Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones (exp.
2015/011121)
Es dóna compte d'una proposta d'Alcaldia, de dia 19 de novembre de 2015, que, copiada
literalment, diu:
«Atès que les Nacions Unides, l'any 1999, van aprovar instaurar dia 25 de novembre com a
Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, per tal de sensibilitzar l'opinió
pública respecte del problema de la violència contra les dones;
Atès que la violència de gènere és una de les tares socials més grans del món; que vulnera
els drets a la dignitat, a la integritat física i psíquica, i a la llibertat, i que afecta al ple
desenvolupament de la personalitat;
Atès que la violència de gènere és un assumpte públic, un problema social que ens afecta a
tots i a totes, i que es pot desenvolupar de moltes maneres diferents;
Atès que la violència de gènere no és un comportament natural, sinó que és una actitud
apresa en els processos de socialització, que el treball per a la socialització dels valors en
igualtat de gènere és fonamental i s'hi han d'implicar totes les administracions, les entitats i
els col·lectius, i la ciutadania en general, tot treballant per una coresponsabilitat educativa en
i per la igualtat d'oportunitats;
Atès que és voluntat d'aquest ajuntament avançar cap a una societat que rebutgi la violència
com a forma per resoldre els problemes, tot apostant per cercar formes dialogades i
pacífiques per abordar les distintes situacions conflictives que ens trobam;
Atès que l'Institut Balear de la Dona ha fet una proposta de Declaració Institucional del 25 de
novembre com a Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona , a la qual
aquest ajuntament es vol adherir;
En virtut de les facultats que m'han estat conferides al Ple de l'Ajuntament,
PROPÒS:
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Aprovar la Declaració Institucional del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència
contra la Dona.»
Intervé l'alcalde accidental, que llegeix la declaració, i que diu:
«DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE 25 NOVEMBRE 2015
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES
Reunits en sessió plenària de l'Ajuntament de Ciutadella, la qual tingué lloc el dia 23 de
novembre de l’any 2015, hem aprovat la declaració institucional següent:
Les Nacions Unides, en la sessió plenària de 17 de desembre de 1999, declararen el dia 25
de novembre Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona i van
convidar els governs, els organismes internacionals i les organitzacions no governamentals a
organitzar en aquest dia activitats adreçades a sensibilitzar l’opinió pública respecte al
problema de la violència contra la dona.
Enguany, el moviment feminista de l’Estat espanyol convocà, el 7 de novembre, una
manifestació a Madrid que va superar amb escreix les previsions d’assistència que havia fet
la mateixa organització. I això sense comptar les nombroses persones que assistiren a
concentracions i manifestacions en diferents ciutats de l’Estat.
El clam per un pacte d’estat contra la violència masclista ressonà a tot arreu, però,
malauradament, hem de lamentar que, del 7 de novembre ençà, el nombre de dones
assassinades per violència masclista ha augmentat esgarrifosament.
I això és tan sols la punta de l’iceberg, perquè, a més de les dones assassinades, la violència
contra les dones es manifesta també amb els cops, l’assetjament sexual, el menyspreu, la
manipulació emocional i tantes altres formes.
Sovint ens demanam què podem fer per a evitar aquesta xacra social que afecta les nostres
mares, filles, germanes, amigues, etc. Sabem que no basta la condemna, sinó que cal el
compromís per a evitar no sols les morts sinó també qualsevol tipus de violència. Així, ens
comprometem, amb els mitjans de què diposam i en totes les àrees de l’Ajuntament, a
treballar per la igualtat de dones i homes; a vetlar perquè les filletes tenguin les mateixes
oportunitats que els fillets del nostre poble; a fomentar totes aquelles iniciatives socials,
culturals, esportives, veïnals, etc. que tenguin com a objectiu la igualtat entre dones i homes.
Novembre, 2015»
Acord
Es passa la proposta a votació, que s'aprova per unanimitat (13 vots dels membres
presents).
I, en no haver-hi més assumptes a tractar, l'alcalde accidental aixeca la sessió, de la qual
s'estén aquesta acta, que, com a secretària accidental, certific.
La secretària accidental

Vist i plau
L'alcalde accidental

4

