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MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  DEL  PSM  MÉS  PER 
MENORCA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

D’acord amb l’article 68.3 del Reglament Orgànic Municipal, el Grup Municipal del PSM Més per  
Menorca presenta al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella la següent moció.

ASSUMPTE: Moció per reduir les llistes d'espera als serveis socials municipals

Atès que al darrer Consell Municipal d'Acció Social, del passat 1 d'abril de 2014, es va donar  
compte de la Memòria de l'any 2013 de l'àrea de Serveis Socials,

Atès que el nombre d'usuaris de diversos serveis socials municipals ha anat creixent els darrers 
anys per mor de la greu situació de crisi econòmica, fet que ha implicat una redistribució de les  
tasques del personal destinat a cada servei per tal de poder donar resposta de la manera més  
eficient possible a la ciutadania,

Atès  que  les  partides  destinades  a  ajuts  socials  s'han  anat  incrementant  per  poder  donar  
cobertura a les necessitats més bàsiques a les quals moltes persones no poden fer front,

Atès que els recursos de personal de l'àrea municipal de serveis socials durant aquest mandat  
s'han vist  incrementats  de forma puntual,  però que davant  una situació  excepcional  com és  
l'actual no resulten suficients per donar una resposta integral i el més òptima possible,

Atès que el Servei de Menors i Família va atendre el passat 2013 a 94 famílies, 

Atès que el Servei de Menors i Família  pretén abordar, des d’una perspectiva interdisciplinar i 
sistèmica, problemàtiques i dificultats de caire relacional, psicològic, educacional, social... en el sí  
de  la  convivència  familiar;  el  que  implica  un  pla  de  feina  exhaustiu  amb cadascuna de  les  
famílies,  un  seguiment  continuat...  la  implicació  de  diversos  professionals  i  d'un  seguit  de  
diverses sessions per incidir en la problemàtica,

Atès que el Servei d'Ajuda a Domicili, en una atenció bàsicament a persones dependents, tot i  
atendre  aproximadament  a  180  usuaris,  va  acabar  el  2013  amb  una  llista  d'espera  de  34 
persones,

Atès  que  la  situació  econòmica  d'aquest  ajuntament  es  preveu  que  millori  lleugerament  pel  
proper exercici pressupostari,

Atès que pel  PSM Més per Menorca els  serveis socials municipals són la porta d'accés als  
ciutadans a una atenció bàsica, són el pilar fonamental d'aquest ajuntament per tal de garantir  
unes mínimes condicions de benestar, de dignitat, a qualsevol persona, 
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Atès  que  pel  PSM Més  per  Menorca  és  necessari  treballar  des  de  l'ajuntament  en  estreta 
col·laboració  amb  les  entitats  socials  que  també  estan  donant  resposta  a  les  necessitats  
bàsiques de molts de ciutadans,

Per tot això, el Grup Municipal del PSM Més per Menorca proposa que el ple de l’ajuntament 
aprovi:

1r. Instar a l'equip de govern a reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció integral dels 
usuaris  als  distints  serveis  socials  municipals,  preveient  els  mitjans  necessaris  al 
pressupost de 2015.

2n. Instar a l'equip de govern a demanar assessorament a les entitats socials al sí del  
Consell Municipal d'Acció Social i a treballar-hi colze a colze per determinar quines han de  
ser les prioritats a reforçar.

Magí Muñoz Gener
Regidor del Grup municipal del PSM Més per Menorca 

Ciutadella de Menorca, 2 de juny de 2014
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