
 

 
ACTA COMISSIÓ TÈCNICA 

Pla municipal d’igualtat d’oportunitats 
 
 

Núm. acta: 1 
Dia: 21/10/2019 
Hora: 10.00 h 
Lloc: Ajuntament de Santa Eulària des Riu 
Assistents:  
Sra. Carmen Ferrer, alcaldessa 
Sra. Antonia Picó, regidora de Participació, Transparència i Igualtat 
Sra. Catalina Macías, secretària municipal 
Sra. Lali Guasch, coordinadora de serveis personals 
Sr. Armando Riera, representant de la Policia Local 
Sr. Feliciano Casanova, tècnic del Departament de Recursos Humans 
Sr. Andrés Planells, coordinador tècnic d’Esports 
Sra. Rus Ortiz, tècnica de Joventut 
Sra. Luisa Juan, representant de Serveis Econòmics 
Sra. Elena de Juan Puig, representant de Serveis Jurídics i Planejament 
Sra. Pilar Escandell, tècnica de Participació Ciutadana 
Sra. Neus Lliteras, representant de l’empresa Gest Medi Ambient i Turisme SL 
Excusen assistència: representants de Cultura, Medi Ambient i Urbanisme. 
 
 
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. 
➢ Com és el procés participatiu per a l’elaboració del Pla i quins òrgans hi haurà. 
➢ Mecanismes de traspàs d’informació. 
➢ 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 el cronograma del projecte. 
 
Dóna 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.  
 
Finalment es fan, per part dels membres assistents, les aportacions següents: 



 

 
- S’han de consultar, a més de les fonts d’informació proposades, les següents: 

Oficina de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, el defensor del ciutadà, les oficines 
de víctimes del delicte. 

- S’ha d’incorporar a la comissió tècnica un representant de l’àrea d’Activitats. 
- S’ha de parlar amb els col·lectius que tenen més problemes d’accessibilitat per teniu 

un grau més alt de coneixement de la realitat 
- Igualment, el teixit associatiu és clau en aquest projecte, especialment les 

associacions de persones majors, de col·lectius específics i les de caire territorial. 
- El consell municipal ha de tenir en compte la representativitat sectorial però també 

la territorial  
 
Per acabar es concreta el cronograma de feina previst i s’estableix que la persona que 
centralitzarà tota la informació que es proporcionarà a l’empresa per a l’elaboració de la 
diagnosi serà la tècnica de Participació. 
 
La sessió finalitza a les 11.30 h. 


