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A l’Ajuntament de Pedreguer, el trenta de gener de
dos mil divuit.
Degudament convocats i notificats en forma d’ordre
del dia comprensiu dels assumptes a tractar, es reuniren,
sota la presidència del Sr. Regidor d’Igualtat, els senyors/es
expressats al marge, que integren la majoria de la Comissió
d’Igualtat, per a realitzar sessió ordinària.
No hi assistiren: Pere A. Arbona, Francisco Morell,
Marisol Artigues, els quals excusaren la seua assistència.
Membres de la comissió que no hi assistiren però no
excusaren la seua absència: Juan Rodriguez Losas, J.
Yolanda Miralles, José A. Pozo i Jordi Andrés.
A les denou hores, la Presidència declarà oberta la
sessió.
El Sr. President informà que, com el I Pla d’Igualtat
ja està acabat, aquest any no s’ha signat conveni amb la
UNED per al seguiment ni els serveis de Tècnic/a
d’Igualtat. Però l’Ajuntament té previst la contractació, a
partir del mes de febrer, d’un tècnic/a d’igualtat com a
personal de prestació de serveis amb més hores de les que
estaven realitzant-se.

1.- Aprovació de l’acta anterior (28/11/2017)

Es donà compte de l’esborrany de l’acta anterior
distribuïda amb la convocatòria. Al no haver observacions,
es considerà aprovada.
Mia preguntà si hi ha alguna resposta a les
preguntes fetes a la última sessió per part d’Ana Martinez,
proposta invitació a la comissió a alguna persona de l’equip
de treball de la casa d’acollida, i per eixa mateixa sobre el
material del curs per a traductores.
El Sr. President li contestà que preguntarà pel
material del curs.

2.- Donar compte de l’Informe sobre Implantació del
I PIO de Pedreguer.

El Sr. President comunicà que l’informe s’havia
enviat per correu electrònic a tots els membres de la
comissió.

3.- Accions d’Igualtat pendents i previstes per la
Regidoria d’Igualtat.
El Sr. President comunicà les accions previstes, n’hi
ha 2 més urgents: Una és que el dia 10 de febrer finalitza
el termini per a presentar

1

el termini per a presentar avantprojectes per a la Beca
d’Estudis amb perspectiva de gènere 2017. Una comissió
determinarà a quin es concedeix la beca i després ja es fa
el projecte.
L’altra acció urgent és la campanya dels tovallons
per als bars, que es podria repartir la última setmana del
mes de febrer.
Júlia González digué que tenia el llistat dels bars del
municipi. Ella i unes voluntàries (Marisol, Xaro, M. Josefa)
ho portaran als bars.
El Sr. President informà que l’Ajuntament col·labora
amb el Casal Cultural Jaume I de Pedreguer en la
organització de les conferencies i tallers sobre qüestions de
gènere, programades per al mes de març.
També comunicà que està prevista una presentació
del llibre “La memòria de les ones” de Pepa Guardiola.
El President informà que en els Tallers d’Hivern que
s’han realitzat durant les vacances de Nadal, els/les
alumnes han realitzat uns treballs de manualitats sobre les
dones destacades de Pedreguer, que s’han d’exposar a la
Casa de Cultura. I després passar eixos treballs a teles per
a exposar-los als balcons.
El President comunicà que durant la setmana del 12
al 18 de març, es concentraran les activitats que fan els
col·legis i l’Ajuntament sobre les dones de Pedreguer i
sobre les dones científiques.
Miquel Noguera diué que està previst la projecció
d’un documental sobre les dones en l’esport, dins de les
jornades de l’esport en primavera.
Mia Ramondt informà que el projecte “Laila”, es
podria dur a terme al mes de març. Miquel Noguera
proposà que es gravara per així quedar documentat.
Mia afegí que Ana Martínez presentaria la memòria
de la Casa d’Acollida.

4.- Calendaris de reunions.

El Sr. President proposà que hi haja una Comissió
Permanent d’Igualtat i unes subcomissions (p.e. de
convivència, educació, violència de gènere, d’organització)
La periodicitat de les reunions de la Comissió
Permament podria ser de 5 reunions a l’any (previstes pel
27 de març, 26 de juny, 25 de setembre i 18 de
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desembre).
I la resta de mesos, que es reuniren les
subcomissions: finals de febrer, abril, maig, octubre i
novembre.
El Sr. President informà de la proposta del Pla
d’Igualtat per a començar a l’any 2019: o fer-ne un nou
adaptat al municipi de Pedreguer o portar a terme les
accions que no s’han realitzat de l’altre pla.
Per unanimitat de tots els assistents s’acordà fer un
pla adaptat a Pedreguer, per la qual cosa, s’acordà portar
les propostes i iniciatives de particulars i d’associacions que
consideren interessants per a Pedreguer i que el Pla siga
un tema transversal a tota la ciutadania del Municipi, i amb
eixes propostes, el Pla serà elaborat per un tècnic/a
d’igualtat.
David Prats sol·licità fer un anàlisi del lloc de treball
de tècnic/a d’Igualtat, ja que el servei que es disposava
l’any passat va suposar una despesa a l’Ajuntament de
9.000,00 €, per 5 hores a la setmana, i amb eixe
pressupost es podria contractar un servei amb més hores
de treball.
El Sr. President comunicà que està pressupostat a la
partida d’igualtat, la realització d’eixe servei per personal
extern amb contracte de prestació de serveis i en un futur
crear la plaça de tècnic/a d’Igualtat.
En relació a les subcomissions previstes, la d’educació
ja està en funcionament, ara caldrà especificar les funcions
de les altres subcomissions i el nombre de membres a
assignar a cadascuna.
Miquel Noguera digué que caldria elaborar un decàleg
de coses de Pedreguer que veiem que no estan funcionant
i voldríem canviar.
El Sr. President indicà que es mantindria la comissió
que està funcionant i fins l’11 de febrer que es presenten
les propostes per a treballar sobre elles.
Sandra Simó digué que les propostes s’envien a tots
els membres de la comissió i així tots poden veure-les i no
repetir les mateixes propostes.
S’acordà fer consulta a l’Ajuntament de Pego sobre la
contractació d’un tècnic/a d’Igualtat.

5.- Torn obert de paraula.

-David Prats preguntà per l’informe sobre implantació
del I PIO de Pedreguer, se li comunica que es va enviar per
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correu electrònic abans de Nadal.
-Segons les bases reguladores dels Premis Municipals
a la Investigació, la Comissió d’Igualtat designarà, a
proposta de la Regidoria d’Igualtat, una Comissió
Seleccionadora que proposarà el nom de l’avantprojecte
seleccionat. Les persones que integren la Comissió seran
titulades universitàries i/o especialistes acreditades en les
matèries objecte d’investigació. Tanmateix, participaran en
aquesta Comissió dues persones membres de la Comissió
d’Igualtat de Pedreguer.
Per part de la Comissió d’Igualtat, els representants
designats foren Miquel Noguera i Arantxa Pons. I es
proposà per a membres de la Comissió Seleccionadora a
Teresa Ballester Artigues i Pasqual Costa Cholbi, si alguna
d’aquestes persones no pogueren, es diria a Josep
Marqués. El Regidor d’Igualtat actuaria com a President de
la Comissió.
- Júlia González preguntà sobre l’obra de teatre que
es va representar el dia 18 de Març, la qual està inclosa a
l’informe del PIO com a activitat realitzada i ella no es va
assabentar.
La propera reunió de la comissió serà el dimarts 27
de març a les 19 hores.
I, no havent més assumptes per tractar, el Sr.
President donà per finalitzada la sessió a les vint hores i
trenta minuts, de la qual jo, com a Secretaria, certifique.
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