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ESMENES PARCIALS RELATIVES A IGUALTAT 
 
A la vista del projecte de pressupost generals de l’Ajuntament de Palma per a 2014, aprovat 
per la Junta de Govern extraordinària de dia 30 d’octubre del 2013 i d’acord amb l’article 
105 i següents del Reglament Orgànic del Ple de 11-09-2004 el Grup Municipal MÉS 
presenta la següent: 
 
ESMENA 

Campanyes de sensibilització.- L’ajuntament té l’obligació de realitzar activitats que 
previnguin la discriminació, també per raó de sexe. És important que es realitzin campanyes 
de sensibilització per a la igualtat entre dones i homes. El dia 8 de març Dia Internacional de 
la Dona, o el 25 novembre Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones, són dues 
fites importants per a defensar els drets de les dones i el treball per a la igualtat.  

També són importants les campanyes de sensibilització sobre la corresponsabilitat: la 
importància de la implicació de l’home en les tasques domèstiques, cura d’infants i gen 
gran. Campanyes de sensibilització que promouen la conciliació personal.  

Campanyes de sensibilització per prevenir la violència cap a les dones. L’Ajuntament ha de 
combatre amb tots els recursos al seu abast per acabar amb aquesta xacra social. 
Prioritàriament en prevenció de violència cap a les dones. Hem de recordar que a  data 7 
novembre hi ha hagut 51 dones assassinades durant el 2013, dues a Balears.    

Convenis per la promoció de programes d’Igualtat.-   Per contribuir a l’empoderament de 
les dones, millorar la participació de les mateixes a la vida de ciutat, cal impulsar el suport 
econòmic, a través de la convocatòria pública de subvencions, de les ONG’s i entitat socials 
que tinguin com objectiu treballar per l’autonomia i els drets de les dones.   
 
Desenvolupament del Pla d’Igualtat.-  El Pla d’Igualtat de Dones i Homes és l’eina 
fonamental pel qual l’Ajuntament de Palma ha de fer efectiu el dret d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes, eliminar tota discriminació per raó de sexe, i prevenir la 
violència cap a les dones.  
 
Pressupost en perspectiva de gènere.-  Per tal de donar compliment a l’acord plenari del 
25 d’octubre del 2012. Si es vol avançar cap a la democratització i la igualtat social és 
imprescindible elaborar uns pressuposts sensibles al gènere que permetin al govern 
municipal prendre consciència de l’impacte de les seves pròpies polítiques sobre les dones i 
transmetre aquesta informació  a la societat civil. 
 
Per tal de realitzar durant l’exercici 2014 aquestes activitats, proposam les següents 
modificacions.
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A. DISMINUCIÓ DE DESPESES 
 

Partides de despeses Descripció Pressupost 
2014 

02 92900 50000 Fons de contingència –art. 31 LO 2/2012 110.000,00 
 Total  110.000,00 
 
 

B. AUGMENT DE DESPESES 
 

Partides de despeses Descripció Pressupost 
2014 

Nova creació Igualtat.- Campanyes sensibilització 16.000,00 
Nova creació Igualtat.- Pla Igualtat 14.000,00 
Nova creació Igualtat.- Subvencions promoció igualtat 50.000,00 
Nova creació Igualtat.- Pressupost en perspectiva de gènere 30.000,00 
 Total  110.000,00 
 
 
 
 
Palma, 7 de novembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antoni Verger Martínez 
Portaveu del Grup Municipal 

MÉS 

Neus Truyol Caimari 
Regidora del Grup Municipal 

MÉS 
 


