El Ple del Consell s’adhereix al pacte social contra la violència masclista
divendres, 16 de desembre de 2016 19:09

Avui s'ha celebrat el Ple ordinari del Consell de Formentera del mes de desembre. Tots els
grups polítics han donat suport unànime a la proposta d'adhesió de la institució insular al Pacte
social contra la violència masclista promogut pel Govern de les Illes Balears. La cambra s'ha
compromès a emprendre les accions següents, segons ha explicat la consellera de Benestar
Social i Recursos Humans, Vanessa Parellada: "difondre i donar suport al Pacte Social contra
les Violències Masclistes, elaborar i posar en marxa el pla d'igualtat dins el 2017, i elaborar
també un protocol d'intervenció local en matèria de violència de gènere". La consellera també
ha assegurat que es crearà una comissió de treball per elaborar actuacions de prevenció de la
violència de gènere, i es duran a terme altres accions encaminades a millorar la formació dels
treballadors en aquesta matèria i actuacions als centres educatius, d'altra banda es donarà
suport a associacions de dones de l'illa que fomenten la igualtat de gènere.

Estabilitat laboral
A la sessió també s'ha aprovat per unanimitat una proposta d'acord relativa a la conversió del
personal laboral amb contractes temporals a contractes per temps indefinit. Es preveu que
aquest acord doni estabilitat laboral a uns 50 treballadors, que "mentre no es convoquin els
processos selectius que permetrien consolidar els seus llocs de feina, tindran més estabilitat
perquè no hauran de renovar any a any o cada sis mesos els seus contractes de feina", segons
ha explicat Vanessa Parellada.

En el darrer Ple de l'any, també s'ha donat suport a una proposta transaccional en la qual
s'insta a la Conselleria d'Educació i Universitat a crear el Conservatori Professional de Música i
Dansa de Formentera, així com que treballi amb el Consell Insular de Formentera per afavorir
la creació del Conservatori Professional de Música i Dansa de Formentera en el marc de les
seves competències. D'altra banda, també s'ha aprovat la proposta d'acord relativa a mantenir
el descompte de resident a les Illes Balears perquè el descompte del 50% es mantengui sense
perjudici que s'hagi d'actuar contra possibles casos de frau.
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