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Comissió Igualtat de Pedreguer 
 
Assisteixen: 
 

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

Interior) 

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) 

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

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

Pedreguer) 

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

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) 

 

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 Desembre 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 quarta 
convocatòria. Assisteixen les persones que se citen al principi.  

Excusen la seua falta d’assistència 

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) 
D. Juan Antonio Sánchez Lopez (Representant Guardia Civil) 
D. Francisco Morell Chofre  (Representant Policia Local) 
Dª. Marisol Artigues (Psicòloga CEIP I IES Pedreguer) 
Dª. Ana Martínez Martos  ( Directora de la Fundació Nª Sra. Del Carmen de Pedreguer) 
Dª Rosa Mª Pons (Secretaria Ajuntament de Pedreguer)  

 

Oberta la sessió per la Presidència, es passa a la lectura de l’acta de la 3ª reunió de la Comissió 
d’Igualtat, que es va dur a terme el dia 25/11/2015 

Aprovada l’acta, es passa a l'examen dels assumptes inclosos en l'Orde del dia i s'adopten els 
següents acords: 

1. Reglament Règim Intern 

Abans d’acabar de redactar l’esborrany del RRI, i en motiu de que a l’anterior reunió només es 
presentaren 4 membres de la Comissió, es considera necessari treballar aquest aspecte a l’hora 
de prendre mesures o establir acords des de la Comissió, amb la presència de tan pocs 
integrants. Per tant, una vegada plantejada la qüestió, els components presents en aquesta 
reunió, consideren que només s’arribaran a acords si acudeixen a la reunió com a mínim 7 
membres de la Comissió. Si no pogueren acudir més de 6 persones es proposaria un canvi de 
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data a la convocatòria. El procediment a seguir serà el següent: 

Quan la secretaria faça arribar l’acta via mail, sol·licitarà confirmació d’assistència a la propera 
reunió convocada. En el cas de que confirmaren assistència un nombre inferior a 7 membres de 
la Comissió, es proposarà un canvi de convocatòria. Si hi hagués cap tema important pendent a 
tractar, la Comissió acorda no modificar la data, les persones que pogueren assistir a la reunió 
podran arribar a acords en representació de tota la Comissió. 

Per altra banda, en les properes actes quedarà reflectida l’assistència a les reunions en tres 
apartats: 

- Assistència 

- Excusada l’assistència 

- No assistència 

2. Concurs de cartells 

Com a primera acció de la campanya contra la violència de gènere 2016 a Pedreguer, es 
realitza un concurs de cartells amb el lema “STOP A LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE, 
PEDREGUER 2016”. Els cartells han segut elaborats per l’alumnat del IES de Pedreguer. El 
paper de jurat ,el va prendre la Comissió d’Igualtat, que va aprofitar la present convocatòria per 
a decidir el cartell guanyador. El procediment va ser el següent: 

       

Després de dues rondes, on es descartaven aquells cartells que menys puntuació sumaven, 
quedaren els tres finalistes. Cada membre de la Comissió disposava de dos  paperets que havia 
de posar en aquells cartells que més li agradaren, sent el resultat final: 

CARTELL GUANYADOR 

Nuria Rodríguez López (4rt ESO) 11 vots 

2º Maria Seguí Mateo (3er ESO) 7 vots 

3º Alba Palacios Puigcerver (1er BAT) 4 vots 

El premi a la guanyadora es d’una Tablet. 

Es proposa fer una exposició dels cartells al Març, encara que el lliurament de la guanyadora 
serà després de les festes de Nadal, ja que es necessari fer els cartells per a poder donar 
difusió a la campanya. 

S’acorda posar-se en contacte amb Lluis Salvà per a dur a terme la feina de carteleria  i treure el 
cartell guanyador en la Sala Online al Febrer.  
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Tanmateix, es disposa presentar la campanya als mitjans de comunicació al Gener. 

 

3. Acords i responsabilitats de la Comissió d’Igualtat:  

 En referència a les àrees d’acció del Pla d’Igualtat, Dª. Noèlia Miralles Gilabert, 
s’encarregarà junt a D. Sergi Ferrús Peris i Dª. Rosa Mª Pons de l’àrea de l’Ajuntament. I 
junt a  D. Pere Antoni Arbona Mezquida de l’àrea de Treball. 

 Es passarà per mail la fitxa d’acció, per a poder començar a treballar-la, des de 
cadascuna de les àrees en la propera reunió. 

 El passat dia 16 de desembre, D. Sergi Ferrús Peris i Dª. Silvia Fornés Ferrer es reuniren 
amb les associacions de Pedreguer a fi de comunicar-los l’existència del Pla d’Igualtat i 
on podien trobar-lo, així i com de la campanya contra la violència de gènere 2016. 

           Les associacions que assistiren foren les següents: 

- Tir en arc (Arquers de Pedreguer) 

- Banda de música 

- Associació musulmana 

- Club de karate 

- Càritas 

          Silvia queda encarregada de fer un resum de la reunió i enviar-lo a la resta de la Comissió 

 

Precs i preguntes 

Dª. Julia Gonzàlez 

- Pregunta la possibilitat de no tindre que aprovar en Comissió cada acte programat en la 
campanya, pel fet de que ja es va aprovar en el seu dia.  La Comissió està d’acord, però 
a les reunions s’hauran de dur les dades i tota la informació al respecte per a que quedi 
reflectit a les actes. 

Dª. Mia Ramondt 

 Manifesta que la Mesquita ha mostrat interès en la Comissió d’Igualtat, per tant considera 
una bona oportunitat per a parlar amb el president i oferir-li la possibilitat de prendre part 
d’aquesta.  
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Temes pendents 

- Enviar a Sergi Ferrús un mapa conceptual sobre l’Itinerari  bàsic de protecció a dones víctimes 
de violència de gènere. 
- Esborrany del RRI. 
- La Comissió revisarà l’àrea que ha de treballar i pensarà propostes a realitzar, que posarem en 
comú a la propera reunió. 
 
-Propera reunió Comissió: 
26/01/2016  de 19:00 a 20:30 hs. 
 
 

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

 


