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Comissió d'Igualtat de Pedreguer 

 
Assisteixen: 
 

Sr. Sergi Ferrús Peris (Alcalde de Pedreguer. Regidor Hisenda, Igualtat, Esports, Urbanisme, Personal, 

Interior) 

Sra. Noèlia Miralles Gilabert (3a tinença d’alcaldia. Regidories: Turisme, Joventut) 

D. Pere Antoni Arbona Mezquida (Portaveu del grup socialista) (Membre de la Fundació de l’Escola 

Infantil Municpal / Membre de la Junta Local de Protecció Civil) 

Sr. David Prats Fornés (Portaveu del grup CUP) (Membre de la Junta local de Protecció Civil / Membre 

del Consell Agrari Local / Membre de la Comissió de seguiment de l’aigua) 

Sra. Mia Ramondt (Portaveu de l’Associació dones àrabs de Pedreguer. Representant de la mesquita de 

Pedreguer) 

Sra. Ana Martínez Martos (Directora de la Fundació Nª Sra. Del Carmen de Pedreguer) 

Sr. Miquel Àngel Noguera Artigues (Tècnic Esports) 

Sra. Júlia González Maillo (Portaveu de la Xarxa de dones de la Marina Alta) 

Sra. Marisol Artigues Crespo (Psicòloga CEIP i IES Pedreguer) 

Sra. Maria Rosario Fornés Cabrera (Integradora social Pedreguer) 

Sra. Rosa Mª Pons (Representant Secretària Ajuntament de Pedreguer)  

Sra. Safne Khalid (Substituta de D. Hicham Brahimi, representant de la Mesquita de Pedreguer)  

Sra. Maria Josefa Miralles Gilabert (Representat Casa Cultura) 

Sra. Sandra Simó Ribes (Infermera escolar) 

 

 

Sra. Mª Dolores Martínez.(Tècnica Igualtat del Centre Associat a la UNED de Dénia) 

Sra. Irene López Redondo (en qualitat de Secretària de la Comissió) 

 

  

A Pedreguer, sent les 19.00 hores del dia vint-i-quatre d’octubre de dos mil setze, en la sala de 
Plenaris de l'Ajuntament de Pedreguer, amb la presidència del Sr. Sergi Ferrús Peris, es reuneix 
la Comissió d'Igualtat del municipi de Pedreguer, en sessió ordinària. Assisteixen les persones 
que se citen al principi.  

 

Excusen la seua falta d’assistència: 

Sra. Silvia Fornés Ferrer (Portaveu de l’Associació Femme Força) 

Sr. Francisco Morell Chofre (Representant Policia Local) 

Sra. Carolina Montesinos (Coordinadora del Centre de Salut) 

 

 

Participants que no estan presents ni excusen la seua assistència: 
 
Sr. Juan Rodríguez Losas (Representant Guàrdia Civil) 
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Sra. Josefa Yolanda Miralles Costa  (Portaveu del PP) (Membre de la Fundació de l’Escola Infantil 

Municipal / Membre del Consell Escolar Municipal) 

Sr. José Antonio Pozo Fernández (Representant Guàrdia Civil) 

Sr. Jordi Andrés (Representat ACEP) 

 

Oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’aprovació de l’acta de la 6a reunió de la 
Comissió d’Igualtat de l’any 2017, que es va dur a terme el dia 26 de setembre de 2017. Per tant 
es comença a tractar els punts inclosos en l'Orde del dia: 

 

1. Aprovació, si és procedent, de l’acta anterior 

S’aprova l’acta anterior, David Prats proposa diferenciar en l'acta les persones que excusen la 
seua assistència de les quals s'absenten sense contestar a la convocatòria. Es passa al següent 
punt de l'ordre del dia.  

 

2. Revisió dels grups que han enviat proposta sobre les accions que queden pendents 
de les anualitats 2014, 2015 i 2016. 

Julia González aporta una proposta de priorització, proposa que tots i totes les participants 
l'analitzen a casa i en la pròxima comissió triar què accions dur a terme. 

 

Miquel Àngel Noguera aporta una selecció de dades sobre el nombre de dones i d'homes 
federats i federades, així com les persones que practiquen les activitats esportives que organitza 
l'ajuntament segregades per sexe. 

 

Dolores Martínez afirma que cada persona estudiarà la proposta de Julia durant el mes de 
novembre i en la pròxima comissió es decidirà què és factible. 

 

3. Propostes sobre “Desafío Mujer Rural”. 

No hi ha propostes sobre la difusió del programa 

 

4. Projecte Laila. 

Mia Ramondt ja sap què persona vindrà a defensar la postura de l'ús del vel, informa que 
buscarà una persona que defense la postura en contra de l'ús del vel. 

 

5. Curs de formació per a la Comissió d’Igualtat. 

Només han contestat tres persones a l'email confirmant l'interes sobre el curs proposat per la 
UNED, per la qual cosa es cancel·la aquest curs, ja que la formació és alguna cosa molt 
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important quan hi ha una motivació, sinó no té sentit realitzar la formació. 

 

6. Precs i preguntes. 

Sergi Ferrús informa que el dijous passat es va aprovar en el ple municipal la inclusió de 
clàusules d'observança de gènere en els plecs de contractació que es duguen a terme des de 
l'Ajuntament. 

 

David Prats sol·licita el document final del Reglament Intern de la Comissió, ja que les 
modificacions apareixen en l’acta però no tenen el document definitiu amb les correccions finals. 
També demana l'acta número 7 del 2016, ja que no està. 

 

Julia González proposa fer un petit resum de la guia de bones pràctiques per a empreses en 
forma de decàleg, perquè quede la informació resumida en una fulla, així la informació és més 
accessible. 

 

Irene López informa de què la campanya d'informació sobre permisos que faciliten la conciliació 
ja està ampliada, per la qual cosa passarà a difondre-la. Mique Àngel Noguera ofereix la revista 
"joc net" per a difondre aquesta campanya informativa. 

 

Julia González informa de què en l'informe que va facilitar la policia falten telèfons de contacte i 
que encara queda pendent l'itinerari gràfic de protocol que es va realitzar. 
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Popera reunió Comissió: 
 

La propera reunió de la Comissió se celebrarà el dimarts 28 de novembre a les 19.00 de la 
vesprada. 

 

No havent-hi més assumptes que tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, sent les 
20:45 hores, de tot el que, com a Secretària, done fe." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.i.P                                                                           LA SECRETÀRIA DE LA COMISSIÓ 
LA PRESIDÈNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sergi Ferrús Peris                                                          Irene López Redondo 
Alcalde                                                                           Tècnica UNED Dènia 
Regidor Igualtat Pedreguer.                                           Secretària Comissió Igualtat Pedreguer. 

 


