
MOCIÓ SOBRE LA SUBSTITUCIÓ TEMPORAL I EL DRET A VOT DELS REPRESENTANTS ELECTES MUNICIPALS 
QUE ES TROBIN EN SITUACIÓ DE BAIXA PER MATERNITAT, PATERNITAT O MALALTIA GREU

Alice Weber, com a regidora del grup municipal MÉS per Inca presenta per la seva aprovació per part d'aquest plenari la
següent:

MOCIÓ

El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb la familiar també ho és. És per això
que quan una regidora o regidor està de baixa maternal o paternal o per malaltia greu, no pot accedir al seu espai de treball
de manera temporal i perd la capacitat d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es perd la
representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser escollit o escollida.

Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, els Poders
Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes.
Segons la Disposició Final Setena de la mateixa, el govern ha de promoure acords necessaris per iniciar un procés de
modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes.

A aquests efectes, tant el Parlament de les Illes Balears com el Congrés dels Diputats i el Senat, han aprovat modificacions al
reglament de les seves respectives cambres per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat, possibilitant la participació a les
sessions plenàries de manera no presencial i l’exercici del vot per via telemàtica. Als Ajuntaments no s’ha adaptat aquesta
legislació, creant-se així un agravi comparatiu entre els diferents òrgans de govern democràtic. 

Per aquest motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no poden votar als plens municipals ni
desenvolupar la seva tasca sense que això representi un perjudici a la seva vida familiar o un risc per la seva salut. 

Segons l’Informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat de Granada sobre els permisos de
maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres de poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec
electe pel següent de la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat institucional. La segona
opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la presència dels edils i poder votar de forma telemàtica. I
la tercera i última, delegar el vot en una altra persona del consistori. 

Per tot això, el grup municipal de MÉS per Inca proposa al ple l'adopció del següents

ACORDS

1.- El Ple de l'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l’Estat que promogui els canvis legislatius necessaris que possibilitin la
delegació de vot en els casos de baixes per maternitat, paternitat o malalties greus dels i les electes en les administracions
locals o la possibilitat de vot telemàtic, posant els mecanismes per fer-ho efectiu.

2.- L'Ajuntament d'Inca insta al Govern de l’Estat que promogui els canvis legislatius necessaris que possibilitin la substitució
del càrrec electe que causa baixa pel següent en la llista de manera temporal quan les baixes hagin de ser superiors a un
mes. 

3.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la Presidència del Congrés dels Diputats i a la del
Senat.

Inca, 25 de juliol de 2016

La regidora de MÉS per Inca

Alice Weber
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