
 

ACTA COMISSIÓ POLÍTICA 
Pla municipal d’igualtat d’oportunitats 

 
 

Núm. acta: 1   
Dia: 14/10/2019 
Hora: 10.00 h 
Lloc: Ajuntament de Santa Eulària des Riu 
Assistents: Alcaldessa, regidors de l’equip de govern, tècnica de Participació 
Ciutadana i representant de l’empresa Gest Medi Ambient i Turisme SL 
 
Temes: 

➢ Donar a conèixer l’inici de l’elaboració del Pla municipal d’igualtat 
d’oportunitats. 

➢ Com s’estructura un pla i quina informació és necessària per a la seua 
elaboració. 

➢ Nomenaments dels membres de la comissió tècnica. 
➢ Com és el procés participatiu per a l’elaboració del pla i quins òrgans hi 

haurà. 
➢ Torn obert de paraula. 

 
 
Resum: 
 
L’alcaldessa duu a terme una introducció sobre la decisió de dur a terme el Pla 
municipal d’igualtat d’oportunitats, la necessària implicació de totes les àrees de 
l’Ajuntament i la possibilitat que té l’Ajuntament de convertir-se en totalment inclusiu, 
en un “municipi de tots i per a tots” gràcies a l’execució d’aquest projecte.  
 
A continuació la regidora de Participació, Transparència i Igualtat exposa les 
principals fases i cronograma del projecte. 
 
Dona pas a la representant de l’empresa Gest Medi Ambient i Turisme, que exposa 
l’estructura del pla municipal, la informació necessària per a la seua realització i 
com està previst el desenvolupament del pla de participació que s’executarà de 
manera paral·lela a l’elaboració del Pla.  
 
Una vegada explicada la part tècnica del projecte pren la paraula la regidora, que 
sol·licita a la resta de membres de l’equip de govern que nomenin els membres que 
formaran part de la comissió tècnica del projecte. 
 
Finalment es fan, per part dels membres assistents, les aportacions següents: 
 

- S’hauria de parlar amb la federació de taxis pels temes de mobilitat 
- S’hauria d’analitzar el grau d’adaptació dels establiments privats a la 

normativa sobre accessibilitat 



 

- Hi ha un document de rutes accessibles que va fer el Consell d’Eivissa i que 
s’hauria d’analitzar 

- La Regidoria d’Esports treballa en temes d’igualtat des del punt de vista de 
tenir una oferta de modalitats esportives que afavoreixen els esports 
minoritaris. També promocionen l’accés a les modalitats esportives a infants 
cada vegada de menys edat.  

 
La sessió finalitza a les 11.00 h. 


