
 

ACTA REUNIÓ D’ENTITAS 
Pla municipal d’igualtat d’oportunitats. 

 
 

Núm. acta: 2 

Dia: 10/11/2020 
Hora: 9.30 h 
Lloc: Videoconferència 
Assistents:  
Carmen Ferrer, alcaldessa de Santa Eulària des Riu 
Antonia Picó, regidora de Participació, Transparència i Igualtat  
Pilar Escandell, tècnica de l’Ajuntament. 
José López Múñoz, Associació de Tècnics en Educació i Seguretat Vial 
Cristina Antequera, Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera 
Sabrina Poley, APIMA del CEIP Venda d’Arabí 
Club Nàutic Santa Eulària 
Marga Planells, APIMA del CEIP San Ciriac 
Maria Eugenia, Cáritas Santa Eulària 
Vanesa Rosendo, AMADIBA Ibiza 
Neus Lliteras, representant de l’empresa Gest Medi Ambient i Turisme SL 
 
Temes: 

➢ Presentació de l’esborrany de Pla d’acció 
➢ Desenvolupament del pla participatiu restant fins a l’aprovació del PMIO 
➢ 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 
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 i dona pas a la representant de 
l’empresa Gest Medi Ambient i Turisme que exposa l’estructura del Pla municipal i 
les línies estratègiques, les mesures i les accions que conté. 
 
Una vegada explicat el contingut del Pla pren la paraula la regidora, que sol·licita a 
la resta dels assistents que facin les aportacions que considerin necessàries tot i que 
es deixa un termini d’una setmana per fer-les arribar.  



 

Intervencions: 
 
- Cristina Antequera. Demana si el PMIO s’ha fet en col·laboració amb el Consell 
Insular d’Eivissa i proposa que en la contractació pública s’afavoreixi les empreses o 
entitats que treballen aquestes qüestions.  
Es respon que tot i que el PMIO compta amb col·laboració supramunicipal, l’àmbit 
d’aplicació és el municipal. 
 
- Maria Eugenia. Comenta que una de les causes que més desigualtat social genera 
és l’accés a un habitatge. El tema de les famílies nombroses pot no tenir visibilitat 
per no estar associats. Addicció preocupant dels adolescents a la pornografia, que a 
més genera molta violència de gènere. 
 
- Vanesa Rosendo. Dotar de major visibilitat la formació dels agents que intervenen. 
 
Es decideix revisar acuradament l’esborrany de Pla i fer arribar les propostes que es 
considerin oportunes. 
 
 
La sessió finalitza a les 10.40 h. 


