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Comissió Igualtat de Pedreguer 
 
Assisteixen: 
 

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

Interior) 

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

Dª. Josefa Yolanda Miralles Costa  (Portaveu del PP) (Membre de la Fundació de l’Escola Infantil 

Municipal / Membre del Consell Escolar Municipal) 

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

Infantil Municipal / Membre de la Junta local de Protecció Civil) 

D. 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) 

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

Pedreguer) 

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

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

D. Miquel Angel Noguera Artigues (Tècnic Esports) 

D.  Xavier Ortola Riera (Tècnic Cultura) 

Dª. Julia González Maillo (Portaveu de la Xarxa de dones de la Marina Alta) 

D. Francisco Morell Chofre  (Representant Policia Local) 

D. Juan Antonio Sánchez Lopez (Representant Guardia Civil) 

 

Dª Raquel Martí. (Directora del Centre de la UNED de Dénia) 

Dª Mª Dolores Martínez.(Tècnica Igualtat del Centre de la UNED de Dénia) 

Dª Lorena Pérez (en qualitat de Secretària de la Comissió) 

  

  

A Pedreguer, sent les 19:00 hores del dia 22 de setembre de dos mil quinze, en la sala de 
Plenaris de l'Ajuntament de Pedreguer, i davall la presidència del Sr. Sergi Ferrús Peris, es 
reuneix la Comissió d'Igualtat del municipi de Pedreguer, en sessió ordinària, en primera 
convocatòria. Assisteixen les persones que se citen al principi.  

Oberta la sessió per la Presidència, es passa a l'examen dels assumptes inclosos en l'Orde del 
dia i s'adopten els següents acords: 

 

1. Compromís d'implantació per part de l'Ajuntament.  

Constituït el nou equip de govern a l’Ajuntament de Pedreguer,  després de les eleccions del 24 
de maig de 2015, el Sr. Sergi Ferrús com alcalde del municipi i regidor d’Igualtat, ens comunica 
que l’ajuntament es compromet a continuar amb la implantació del  I Pla Transversal d’Igualtat 
d’Oportunitats entre Dones i Homes de Pedreguer, establit en 2012 i vigent fins a 2016 

 

2. Renovació de la comissió d'igualtat: components, funcions, etc. Nous membres:  

Les persones assistents, nomenades a l’inici de la present acta, son les que formaran la nova 
Comissió d’igualtat de Pedreguer. Es proposa convocar per a la següent reunió a possibles 
portaveus de l’àmbit educatiu, de la salut i empresarial. La funció d’aquesta Comissió serà velar i 
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garantir el compliment dels objectius i de les accions establertes al I Pla Transversal d'Igualtat 
d'Oportunitats entre Dones i Homes de Pedreguer. Es recomana als/les integrants la lectura del 
Pla, a fi que en la pròxima reunió donem pas a distribuir  les àrees a treballar 
(http://pedreguer.es/i-pla-digualtat-doportunitats-entre-dones-i-homes/) 

La Comissió es reunirà el darrer dimarts del mes, de 19:00-20:30, a la sala de plenaris  de 
l’Ajuntament de Pedreguer. 

 

2.1 Formació de la Comissió d'Igualtat. Calendari a consensuar.  

Els dies 6, 20, 27 d’Octubre i 3,10,17, 24 de Novembre i 1 de Desembre, es realitzarà un curs de 
formació per a la Comissió “Inclusió social i salut”. L’horari serà de 19:00-20:30. El curs te 
reconeixement d’un crèdit  ECTS  o 2 de lliure configuració.  A més, des de l’Ajuntament es 
planteja gratificar a aquells/es  treballadors/es de l’Ajuntament que acudisquen a les sessions 
formatives.  El curs es realitzarà integrament  a la sala de plenaris de l’Ajuntament de 
Pedreguer. El contingut serà el següent: 

Dimarts, 6 d’Octubre de 2015: 

18:30-21:30 Desigualtats social. (Na Mercedes López Sáez) 

Dimarts, 20 d’Octubre de 2015 

18:30-21:30 La intervenció social des de la perspectiva de gènere (Na MªDolores Martínez 
Hernández) 

Dimarts, 27 d’octubre de 2015  

18:30-21:30 Efectes dels riscos psicosocials (Na MªDolores Martínez Hernández, En Carmelo 
Hernández Ramos) 

Dimarts, 3 de Novembre de 2015  

18:30-21:30 Efectes dels riscos psicosocials (Na MªDolores Martínez Hernández, En Carmelo 
Hernández Ramos) 

Dimarts, 10 de Novembre de 2015 

18:30-21:30 Protocol de prevenció acaçament sexista en el treball (Na MªDolores Martínez 
Hernández, Na Rosa Martí Orts) 

Dimarts 17 de Novembre de 2015 

18:30-21:30 Protocol de prevenció acaçament sexista en el treball (Na MªDolores Martínez 
Hernández, Na Rosa Martí Orts) 

Dimarts 24 de Novembre de 2015 

18:30-21:30 Atenció, assistència i protecció a víctimes de maltractament i agressions sexuals ( 
Na Ines Albí Palacio, En Carmelo Hernández Ramos i En Pablo Cuellar Otón) 

Dimarts 1 de Desembre de 2015 

18:30-21:30 Atenció, assistència i protecció a víctimes de maltractament i agressions sexuals ( 
Na Ines Albí Palacio, En Carmelo Hernández Ramos i En Pablo Cuellar Otón) 

 

2.2 Comunicació pública del compromís adquirit de donar continuïtat a aquest pla 
d'igualtat. 

L’Ajuntament de Pedreguer  es compromet a fer públic el compromís  adquirit de donar 
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continuïtat al I Pla d’Igualtat. Així com a que el Pla sigui més visible a la web de l’Ajuntament 

 

2.3 Establir un calendari per a l'execució de diverses accions, ja plantejades en el I Pla 
d'igualtat de Pedreguer. 

Aquest punt queda pendent per a la pròxima reunió de la Comissió, on es farà entrega a cada 
integrant d’una còpia del Pla d’Igualtat, còpia del calendari d’accions per àrees, una copia d’un 
esborrany del Reglament de regim intern de la Comissió i un calendari de les reunions i formació 
de la Comissió. 

 

3. Propostes per a elaboració dels diferents protocols d'actuació 

El protocol “Itinerari bàsic de protecció d’una dona víctima de violència de gènere” està pendent 
d’aprovació en plenari. Es considera necessària la revisió de l’Itinerari, per si hi ha propostes 
noves de millora. Hem de tenir en compte que està dirigit a l’atenció immediata de la víctima. El 
Sr. President ,Sergi Ferrús, ens informa que el Secretari de l’Ajuntament també te suggeriments 
a fer en quant al Pla, que sentirem en la pròxima reunió. 

 

4. Presentació de l'informe bianual del I Pla d'Igualtat. 

La tècnica d’Igualtat  del centre de la UNED de Denia, Mª Dolores Martínez , es compromet a fer 
arribar, via mail, a tots/es les integrants de la Comissió l’informe Bianual, a fi que en la pròxima 
reunió el puguem valorar. Ens comunica que les àrees de cultura i esports han realitzat totes les 
accions corresponents a les seues respectives àrees. Respecte a les accions que no es puguen 
realitzar per un motiu o altre, ens indica que haurem de justificar-les sempre. 

5. Presentació de la proposta de formació de la comissió en Inclusió social i salut. 

Es fa entrega a cada representant d’un full informatiu del curs, on es detallen els objectius, el 
contingut i els/les ponents de les sessions formatives.   

Aquesta informació es farà extensa al personal de l’Ajuntament de Pedreguer. 

 

Precs i preguntes 

 

Dª. Mia Ramondt 

 Manifesta la necessitat de que les dones àrabs víctimes de violència de gènere disposen 
d’ intèrprets àrabs, a l’hora d’interposar denúncies, per a rebre informació al respecte, per 
acompanyaments als jutjats... 

 

 Dª. Julia Gonzàlez 

 Proposa la realització d’un conveni amb “No+, Associació d’ajuda a Víctimes de Violència 
de Gènere” del Verger, a fi que les víctimes que necessiten un lloc de protecció 
immediata abans del juí o de l’ingrés en un centre d’acollida, puguen quedar-se a un pis 
d’aquesta associació i no haver de pernoctar a un motel. 

 Proposa treballar al llarg de tot una any la violència de gènere, involucrant a totes les 
entitats del municipi. Es compromet a dur una proposta per a poder realitzar aquesta 
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iniciativa al proper any 2016  

 

 

Temes pendents 

 

 Convocar a possibles portaveus de l’àmbit educatiu, de la salut i empresarial, per a que 
formen part de la Comissió. 

 Distribució de les àrees d’acció, segons el Pla d’Igualtat. 

 Entrega del Pla D’igualtat, calendari d’accions, esborrany del RRI i calendari de reunions. 

 Revisió del “Itinerari bàsic de protecció d’una dona víctima de violència de gènere”. 

 Suggeriments del Secretari del Ajuntament de Pedreguer, en quant al I Pla d’Igualtat. 

 Valoració de l’informe bianual del  I Pla d’Igualtat 
 
 
 
 
Abans de donar per finalitzada  la 1ª reunió de la Comissió d’Igualtat de Pedreguer, acordem les 
següents dates: 
 
-Pròxima reunió Comissió: 
20/10/2015   Abans de la formació amb la Tècnica Igualtat del Centre de la UNED de Dénia, Mª 
MªDolores Martínez Hernández  
 
- 1ª Sessió formativa del curs: ““Inclusió social i salut”, amb Mercedes López Sáez, el 6/10/2015  
de  19:00-20:30 
 
 
 
 
 

No havent més assumptes que tractar, la Presidència dóna per finalitzada la sessió, sent les 20 
hores i 30 minuts, de tot el que, com a Secretària, done fe." 
 
 
 
Vº Bª                                                                               LA SECRETARIA DE LA COMISSIÓ 
EL PRESIDENT 
 
 
 
 
Sergi Ferrús Peris                                                          Lorena Pérez Sánchez 
 

 


