
Acta reunió del Consell de les Dones i per a la Igualtat de Gènere  del   dia 22 de febrer  2017, 
en primera convocatòria a les 11.30h, i segona a les 11.45h, en el Centre de Congressos Ciutat
d’Elx.

Entitats presents en el Consell:

Mestresses de casa i Consumidors Lucentum, Assoc. de Viudes, Assoc. Mestresses de Casa la 
Mangrana, Associació Alacantina de Famílies Nombroses, AMACMEC, ADYSME, Assoc. la 
Mama d’Elx, Assemblea de Dones, PSOE, Fundació Salut Infantil, UNED, CEU, AMFAR, Assoc. 
Dones Veïnals, Fundació Elx Acull, Coalició Compromís, Ciutadans Elx, PP Elx, Aivig, Escola 
Pensament Feminista, Assoc. Iguali, UMH, CCOO, UGT, Fundació Secretariat Gitano.

ORDRE DEL DIA

1.- Lectura i aprovació de l'acta anterior

Es procedeix a la seua aprovació

2.- Aprovació de l'Ordre del Dia

En aquest punt, des de Casa de la Dona es planteja incorporar a la sessió del Consell la 
projecció d'un vídeo elaborat amb motiu del dia europeu contra la bretxa salarial.

A més, s'estableix un debat amb la participació de diferents representants en el sentit que es 
puguen incorporar a l'ordre del dia punts que les associacions i col·lectius del Consell 
proposen. Tenint en compte, lògicament, que no siga molt extens per  no allargar massa la 
reunió.

Es proposa que es reunisca la Comissió de Treball del Consell abans de cada convocatòria per a
consensuar els temes a tractar.

3.-Proposta d’activitats primer semestre 2017.

Des de Casa de la Dona s'informa de totes les activitats previstes per la Regidoria d'Igualtat 
(ANNEX I), així com s'obri el torn d'aportació de les entitats amb la finalitat  que informen 
també de les activitats que tenen previstes; així com que les facen arribar a la Regidoria per  
donar-ne publicitat en la web municipal, en l'apartat d'Igualtat, i també en el facebook Casa de
la Dona.

* ADISME:  11 març, 8.30 h, Salvador Allende, poesia dedicada a la dona per homes.

* Mestresses de Casa: la Vallverda, Centre Social, 11 març, 7h, homenatge dues dones majors i 
actuació cultural.

*  PSOE: menjar,  4 març a les 14h, en la Magrana: 27 euros

* PP: sopar, 10 març, Nugolat, 9 h

*  Asunción Boix, UNED web oberta per a comunicar associacions. 7h, concurs microrelats 
obert fins al 15 de març.



*  SPVE: Calendari de Dones, demà,  7h. pub Sultana

* 8 març, atur de dones treball, cuidats, tasques de la llar... Assemblea de dones, plaça de 
l'Aparadora, 8.30h (parodemujeres.com)

*  UMH: concurs de curts 11F Dia internacional dona-xiqueta  ciència 10 març, participació de 
dones científiques. Investigació+ciència. 8 de març de matí,  Carmen Ruiz Repullo.

*  6-10 març: temes relacionats dona. Josefina Bonmatí, cinefòrum...

4.- Esborrany Pla Municipal contra la violència de gènere.

Des de la Regidoria s'informa de l'elaboració del  I Pla Municipal contra la violència de gènere 
(que havia sigut enviat amb anterioritat per correu electrònic)

Així mateix, s'informa de l'elaboració d'una instrucció per a la inclusió de criteris socials i 
igualitaris en la contractació pública de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms. Està en 
fase de redacció i coordinació amb el Departament de Contractació.

Sorgeix el debat sobre si les empreses han de presentar certificats de penals dels seus 
treballadors i treballadores i també en entitats com l'AMPA. 
Des de Casa de la Dona s'informa que s'ha plantejat als serveis jurídics i és complicat el tema. 
Que es demanaran efectivament en totes aquelles activitats que la llei ja obliga a sol·licitar-los, 
i que es veurà en el tema de les empreses prestadores de serveis per a l'Ajuntament.
Es proposa que s'incloga en el Pla contra la violència un Protocol d'Actuació i Coordinació.

5.- Preguntes i suggeriments

Per part de la Casa de la Dona, s'informa de la proposta de Bases per a concessió de 
subvencions a entitats i associacions de dones que presenten projectes per a l'enfortiment i la 
consolidació del moviment associatiu de dones i la promoció de la igualtat d'oportunitats entre
dones i homes en el municipi d'Elx.
En aquest punt, no s'arrepleguen aportacions, per la qual cosa es procedirà a aprovar-les al 
més prompte possible a través de la Junta de Govern. 

Escola pensament feminista  informa que la concentració 25 novembre serà en la font de la 
plaça Congrés Eucarístic, a les 20h.

Per diverses organitzacions, es proposa elevar la veu en el sentit de sol·licitar, a través de 
l'Ajuntament, més pressupost per a recursos de violència de gènere, per a atenció a les dones 
que pateixen violència, així com als seus  i seues fills i filles.

Es planteja també la necessitat que el Consell estiga representat en la Mesa de Seguiment 
Policial, així com que s'active la Comissió de Coordinació i s'hi incloga també representant del 
Consell de les Dones.

Vist que no hi ha més assumptes a tractar, la sessió finalitza a les 13.30 hores.


