
 

 
ACTA COMISSIÓ TÈCNICA 

Pla municipal d’igualtat d’oportunitats 
 
 

Núm. acta: 2 
Dia: 9/6/2020 
Hora: 10.00 h 
Lloc: Videoconferència  
Assistents:  
Sra. Antonia Picó, regidora de Participació, Transparència i Igualtat 
Sra. Eulalia Guasch, coordinadora de Serveis Personals 
Sr. Armando Riera, representant de la Policia Local 
Sr. Andrés Planells, coordinador tècnic d’Esports 
Sra. Rus Ortiz, tècnica de Joventut 
Sra. Elena de Juan, representant de Serveis Jurídics i Planejament 
Sra. Maria Guasch, representat de Cultura  
Sra. Pilar Escandell, tècnica de Participació Ciutadana 
Sra. Neus Lliteras, representant de l’empresa Gest Medi Ambient i Turisme SL 
Excusen assistència: representants de Secretaria. 
 
 
Temes: 
 

➢ Validar la diagnosi del Pla municipal d’igualtat d’oportunitats 
➢ Exposar el pla de participació previst 
➢ Torn obert de paraula. 

 
 
Resum: 
 
La regidora dona la benvinguda a les persones assistents i agraeix la feina feta per part de 
les persones de les diferents àrees de l’Ajuntament, tant en la recollida d’informació com en 
la revisió de l’esborrany de la diagnosi i les aportacions fetes al document. 
 
Dona pas a la representant de l’empresa Gest Medi Ambient i Turisme, que explica 
l’estructura del document de diagnosi i exposa les principals conclusions de cada un dels 
capítols de la diagnosi (12) i els resultats de les enquestes dutes a terme a la població del 
municipi. 
 
Finalment es fan, per part dels membres assistents, les següents aportacions: 
 

- S’hauria de matisar la conclusió en l’apartat d’Esports que hi ha un baix percentatge 
de població que practica esport ja que no tots els clubs han facilitat les seues dades 
ni s’han considerat totes aquelles persones que duen a terme alguna pràctica 
esportiva fora dels clubs.  

- Incorporar la Comissió Municipal d’Infància i Adolescència com a instrument de 
participació infantil. 

- Existeixen convenis amb associacions sociosanitàries que no tenen seu al municipi 
però que sí són molt actives (entre 15-20 associacions). 



 

- El Pla haurà de contemplar la nova normalitat sorgida arran de la pandèmia que 
estam patint en l’actualitat 

- Les persones no estan formades ni se’ls dona eines per tal que es puguin formar en 
noves tecnologies. Ha arribat una revolució tecnològica i la gent no està preparada. 
L’administració electrònica també ha de millorar molt en aquest sentit ja que està 
molt lluny del ciutadà. 

- En les formacions de violència masclista ara ja es parla més d’actituds que 
d’agressions. 

- Teletreball com a escenari de conciliació, replantejament de la mobilitat, etc. 
- Grans referents per a la població infantil i adolescent dels entrenadors, monitors, 

professors d’educació física. 
 
 
Actuacions a incorporar al Pla d’Igualtat: 
 

- Estudi sobre hàbits saludables (pràctica esportiva, alimentació...) 
- Estudi sobre joventut que ja s’està portant a terme en l’actualitat (encarregat a Maria 

Amorós) 
- Ús del llenguatge inclusiu en els diferents àmbits. 

 
 
Per acabar es concreten les accions de participació que es duran a terme. 
 
Es valida per part dels assistents la diagnosi del Pla d’igualtat d’oportunitats. 
 
La sessió finalitza a les 11.30 h.  
 


