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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) 

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) 

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

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

Sr. Francisco Morell Chofre (Representant Policia Local) 

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. 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-sis de setembre 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 

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. Miquel Àngel Noguera Artigues (Tècnic Esports) 

Sr. Juan Rodríguez Losas (Representant Guàrdia Civil) 

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) 

Sra. Carolina Montesinos (Coordinadora del Centre de Salut) 

Sr. Vicent Bo García (Coordinador d’Igualtat Col·legi Públic Comarcal L’Alfàs) 

D. Jose Miguel Tébar García (Coordinador d’Igualtat de l’Institut de Pedreguer) 

Sra. Covadonga (Coordinadora d’Igualtat Col·legi Públic El Trinquet) 
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Oberta la sessió per la Presidència, es passa a l’aprovació de l’acta de la 5a reunió de la 
Comissió d’Igualtat de l’any 2017, que es va dur a terme el dia 27 de juny 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 i es passa al següent punt de l'ordre del dia.  

 

2. Estat de les propostes de priorització de la resta d’àrees. 

Dolores Martínez assenyala que per a reprendre el treball després de l'estiu, s'ha de realitzar una 
organització, en les pròximes comissions, del treball pendent per a aconseguir l'objectiu 
proposat, que era finalitzar la implantació del I PIO a través de l'execució de les accions 
pendents. De les accions pendents del 2013 estan totes executades, de les pendents del 2014 
s'ha de fer una priorització per a analitzar que accions són executables.  

 

Queda pendent aportar una priorització de les accions pendents d'execució del 2014 per a la 
propera comissió. Irene López s'encarregarà de tornar a manar tots els calendaris d'accions 
pendents actualitzats. 

 

3. Situació de dones en risc d'exclusió social de Pedreguer. 

Es continua sense resposta per part de serveis socials sobre les dades demandades per a 
analitzar la situació de dones en risc d'exclusió social. 

 

4. Accions en procés d'execució. 

Sobre les accions: 2.3.2. “Elaborar un llistat de dones del municipi expertes en els àmbits de la 
cultura i l'esport.”, 6.4.3. “Avaluar la incorporació dels noms de dones als carrers, places, 
monuments, etc.” i 6.4.6. «Realitzar una investigació històrica sobre dones rellevants de la vida 
social, econòmica i política del Municipi i publicar-la.” Miquel A. Noguera i Irene López han 
elaborat unes bases que regulen el procés pel qual es premiarà un projecte d’investigació històric 
amb perspectiva de gènere sobre la llista de dones rellevants en diferents àmbits elaborada i 
aprovada en comissions anteriors. Aquesta llista no està tancada, es pot investigar sobre 
qualsevol altra dona que es considere rellevant per a Pedreguer. La finalitat és publicar el 
projecte de recerca guanyador i posar el nom de la dona investigada en un dels carrers del 
municipi. Amb les bases de la beca d’investigació es publicarà un calendari amb les diferents 
fases del procés de selecció. David Prats suggereix detallar més específicament el procés de 
selecció, Irene López s'encarregarà de realitzar-ho. 

 

Sobre l’acció 1.15.1. “Elaborar un informe anual amb les dades dels homes i dones que s'acullen 
a les mesures de conciliació”. Irene López presenta els principals resultats obtinguts després de 
realitzar l'informe sobre les dades de les persones treballadores de l'Ajuntament que s'acullen a 
algun tipus de mesura de conciliació. Aquest informe tracta només sobre les dades de les 
persones que treballen en l'edifici de l'Ajuntament perquè no s'han facilitat dades sobre la resta 



 
 

ACTA 5a REUNIÓ COMISSIÓ D'IGUALTAT 

DEL MUNICIPI DE PEDREGUER 

Data: 26/09/2017 

Pàgina 3de 4 

 

 

 

 

de treballadors/es de l'ajuntament. 

 

Sobre l’acció 4.1.5. “Donar a conéixer entre les persones treballadores del municipi la regulació 
de llicències de maternitat i paternitat, excedències per a l'atenció de familiars, etc.”, Irene López 
explica que ja té acabada la campanya d'informació, en la qual ha introduït informació sobre 
permisos de maternitat i paternitat. Afirma que existeixen molts tipus de permisos, però que 
considera especialment importants, a part dels ja introduïts en la campanya, els permisos de risc 
durant l'embaràs, cuidat de menors amb una malaltia greu i de risc durant la lactància. Existeix 
quòrum per afegir informació sobre aqueixos tres tipus de permisos a part dels ja introduïts en la 
campanya. 

 

David Prats assenyala que també s'ha d'incloure informació sobre les millores que, diferents 
convenis i empreses, aporten a aquest tipus de permisos. 

 

Sobre l’acció 4.3.4. “Realitzar activitats orientades a la sensibilització de l'empresariat sobre les 
bones pràctiques existents en matèria de contractació de dones”, Irene López informa sobre 
l'estat de realització de la guia sobre bones pràctiques en matèria d'igualtat per a empreses, en 
la qual ha introduït accions en matèria de conciliació i corresponsabilitat, en matèria de 
reclutament i selecció i en processos de promoció interna. Existeixen, també, mesures sobre la 
representació en llocs d'alta direcció, sobre formació en matèria d'igualtat i sobre prevenció de 
riscos laborals, però a causa de les característiques del teixit empresarial municipal, existeix 
quòrum sobre la idea que aquest tipus de mesures no són concordes amb la realitat de la 
majoria d'empreses de Pedreguer, per la qual cosa no s'introduiran més tipus de mesures en la 
guia realitzada. 

 

Sobre l'acció dels tovallons contra la violència de gènere per als bars del poble, Sergi Ferrús 
informa que només han contestat dos bars a la carta enviada per l'Ajuntament. Com es tracta 
d'un pressupost baix, s'arriba al quòrum que l'Ajuntament pague el cost dels tovallons i les 
distribuïsca pels diferents bars. 

 

5. Precs i preguntes. 

Sergi Ferrús informa sobre la situació de Mª Rosario Fornés, ja que deixa de ser membra de la 
comissió representant de l'associació No+ i passa a ser integradora social de Pedreguer. També 
informa sobre les activitats subvencionades per diputació que es realitzaran en les pròximes 
setmanes: classes d'anglés per a hostaleria dirigides a dones i el monòleg "Efecte Fohen". 

 

Irene López informa sobre el programa "Desafío mujer rural" dut a terme per l'Institut de la Dona, 
amb la col·laboració de l'Escola d'Organització Industrial, per si alguna persona de la comissió 
coneix a alguna dona emprenedora que es puga beneficiar del programa. Mª Josefa Miralles i Mª 
Dolores Artigues estan interessades en la informació, Irene López s'encarrega de manar-la. 

 

Mia Ramondt pregunta per la data de realització del projecte Laila, encara no hi ha cap 
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proposada per a donar la visió que està en contra de l'ús del vel, per la qual cosa fins que no es 
trobe a algú no es podrà saber la data de realització. 

 

Irene López pregunta per la data de realització del curs de formació per a la comissió. Julia 
González afirma no haver rebut la informació d'aquest curs. Sergi Ferrús ensenya el mail enviat 
el 23 de juny amb la informació del curs. Irene López s'encarregarà de tornar a manar la 
programació del curs. 

 

 
 
Popera reunió Comissió: 
 

La propera reunió de la Comissió se celebrarà el dimarts 24 d’octubre a les 19.00 de la vesprada. 

 

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

 


