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Acta de reunió de preparació per la constitució del  Consell de Dones i per la Igualtat de Palma  
 
Data Reunió:  22 de  Setembre de 2015 a les 19h 
 

Lloc: Centre Flassaders 

Persones assistents:  
 
Àrea de Igualtat, Joventut i drets cívics:  
Regidor: Aligi Molina 
Directora General: Lucia Segura 
Cap de Secció: Antoni X. Colom 
Tècnica: Mercedes Pérez 

Donavida: Imma Matarin 

Àrea de Benestar i Drets Socials: Regidora, Mercè Borràs Dones d’Esquerres de les IB : Conxa Calafat Marí, Rosario Navarro 
Jiménez 

Àrea de Participació Ciutadana i Coordinació Territorial: Marina Orell 
Pons 

Federació d’associacions de veïnats de Palma: Magdalena Moragues 

Regidoria Ecologia, Agricultura i Benestar Animal: Josep Maria Rigo 
Serra 

FUNDACIÓ IRES: Aina Capellà Ripoll 

Regidoria de Funció Pública i Govern Interior: Aurora Jhardi 
Massanet, Verònica Arteta. 

GDGIPP: Fernanda Caro 

Regidoria de Sanitat i Consum: Maria Antònia Comas Serra, Antònia 
Martín Perdiz 

Grup Estudis de Gènere/ Lobby de dones: Victòria A. Ferrer Pérez 

Grup municipal Més: Lourdes Martín Clemente INTRESS; Alfons Suárez Verger 
Grup municipal Som Palma: Francesca Sastre Mujeres en Igualdad de Mallorca: Dona Cheillada, Teresa Llull, 
CCOO illes Balears: Eva Beatriz Cerdeiriña Ulls Sadolls: Saida Muñoz, Vanessa Segui 
UGT Balears: Visitación Crespo Espín Dues assistents varen sortir sense signar, pel que no les hem 

pogudes identificar  
Punts Ordre del dia 

1. Presentació de les persones assistents 
2. Constitució del Consell de dones: informació, requisits de les entitats, compliment del reglament... 
3. Reglament: possibilitats de canvi, idees... 
4. Quin consell de dones volem? Objectius, funcions, propostes... Debat i intercanvi d’idees. 
5. Varis 
6. Acords i data per a la reunió de constitució del consell. 
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Punts Abordats 
1. Presentació de les 
persones assistents 
 

Es fa la presentació de les persones participants  
 

2. Quin Consell de 
Dones i per la Igualtat  
volem 

La directora General Lucia Segura, proposa començar la reunió pel punt 4. 
El regidor de l’Àrea centra l’orientació que ha de tenir el futur Consell de dones i per la igualtat mitjançant la lectura de dos 
paràgrafs del reglament actual. El primer és el referit al Consell com un espai de participació activa i vinculat a la presa de 
decisions, disseny, implementació i avaluació  de les polítiques municipals d’igualtat (preàmbul).. El segon és el referit a les 
seves funcions (art 3).  
 
La Directora General, Lucia Segura aporta dues línies del que volen que sigui el Consell de dones:  

• Ha de ser un Consell obert a totes les entitats que treballen  per la igualtat entre dones i homes a la ciutat. S’han de 
revisar a fons les condicions per obrir el Plenari  i la Comissió Permanent. Per tal que no hi hagi dificultats per assolir 
aquesta fita proposa l’adaptació del Reglament vigent.  

• Ha de ser un Consell de dones actiu i participatiu. 
 

Altres aportacions de membres assistents:  
 

• Eva Cerdeiriña: El consell de dones no ha funcionat en els darrers anys, pel que no poden avaluar si el reglament 
actual es útil. Pensa que en principi podria ser útil si l’ajuntament l’hi dona funcionalitat. La participació se definirà en 
funció de les politiques d’igualtat que es duguin, de com se perfili el pla d’igualtat. També comenta que no tenen 
informació de l’avaluació de l’anterior pla d’igualtat. 

• Varies aportacions demanen que donat que no saben si aquest reglament funciona o no, demanen un temps per poder 
fer propostes. 

• La directora explica que donat que es torben cinc mesos en fer un canvi de reglament, proposa fer una comissió de la 
que ella formarà part, per poder fer feina en el tema. 

• Nanda Caro: Recolza la proposta que ha fet na Lucia respecte a que el Consell de dones ha de ser un òrgan viu i que 
no sigui nomes consultiu, que se puguin fer propostes i que sigui obert. Afegeix que es important saber quines 
politiques d’igualtat pensen fer les altres regidories. 

• Comenten que els fins i funcions del Consell que hi ha al reglament són molt amplis, i que s’hauria de definir on se 
volen aplicar les forces, definir que es vol fer, amb realisme. 

• Importància del pressupost, que se puguin prendre mesures efectives per poder recolzar a les dones maltractades i 
que se pugui invertir en auto defensa. 

• Jordi: Fer una feina de prevenció cap a les dones més joves. Una feina d’empoderament cap a les dones i de 
conscienciació cap els homes. 

• Importància de definir com s’arriba a les dones. 
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• Fa falta informació que arribi a les dones maltractades, que coneguin els recursos de que poden disposar. 
• Moltes dones no saben que hi ha recursos als que poden accedir. 
• Importància de que se faci sensibilització, i no només fer feina amb les dones, sinó també amb els homes. 
• És necessari conèixer les línees estratègiques que se volen dur des de la regidoria.  
• De l’Àrea d’Ecologia, agricultura i Benestar Animal, comenten que ells no tenen una línea de feina amb Igualtat, pel 

que sol·licita ajuda per fer una feina transversal. També sol·licita que se recolzin les línees d’ecologia i benestar animal 
que se du de la seva regidoria.   

• Aina Capellà: aporta que el Consell de dones hauria de fer una feina de prioritzar els temes en els que vol treballar. 
 

3. Reglament: 
possibilitats de canvi. 

Se proposa fer una comissió de feina en la que participarà na Lucia en que es treballarà el canvi de reglament per tal de 
revisar les condicions d’accés i garantir que sigui un espai obert. Les persones interessades ho comunicaran a na Lucia al 
finalitzar la reunió.  

4. Constitució del 
consell de dones 

Es fa lectura del Títol II del Reglament actual del consell de dones, on se parla de l’organització. També se fa lectura del Títol 
III que fa referència als òrgans de Govern, i en concret dels integrants del Consell Plenari i la Comissió Permanent. S’ofereix 
per part de la regidoria d’Igualtat, la possibilitat de que les entitats que no estiguin inscrites en el REMEC, en el període en que 
encara no s’hagi pogut canviar el reglament, puguin participar com a persones expertes, tal com apareix en el títol III, article 
15. 

• Toni Colom aporta la necessitat de prioritzar funcions i de que les comissions de treball siguin operatives, per evitar la 
saturació dels participants. Respecte al reglament actual, explica que es va elaborar a l’any 2009, basat en altres 
reglaments de capitals espanyoles. També fa referència a que hi ha altres àrees que no reconeixen la seva aportació 
en matèria d’Igualtat, però des de la secció d’Igualtat les donarem suport. 

• Lucia: Informa que les entitats han d’estar representades per una persona titular i una suplent. Demana que si poden 
entreguin a la sortida  el full que se’ls ha entregat en entrar on han de posar aquestes informacions, per a poder 
constituir el consell de dones. Si hi ha qualque entitat que no ho te decidit, que entregui el paper en les altres dades i 
posi pendent. 

• Aina Capellà planteja si essent una entitat prestadora de serveis a l’administració han de formar part del Consell de 
dones. 

• Lucia comenta que els han convocat per la informació que manegen sobre l’atenció a víctimes de violència de gènere. 
Però que se farà allò que decideixi el Consell de dones. 

• Qualcunes assistents opinen que es contradictori que una empresa que presta  un servei del Ajuntament participi al 
consell de dones. 

• Na Lucia diu que si se vol se pot crear una comissió de feina per tractar aquest tema. 
• Toni Colom aporta que això és un tema que depèn del reglament, i que se pot abordar per l’equip de feina que participi 

en la modificació del mateix. 
• Es demana que s’aclareixi el procés tant de renovació de la participació, com d’incorporació al Consell de dones. 
• Toni Colom: explica que s’enviarà un text a les entitats a on es convidi a participar, i les entitats han de respondre. 
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5. Moció contra la 
violència masclista. 

El Regidor llegeix una proposta de moció al ple de l’Ajuntament de Palma: Amb motiu de la Marxa estatal contra les violències 
masclistes del 7 de novembre. S’aprova per consens que es traslladi com a moció al proper Ple de l’Ajuntament de Palma. 
 

Acords presos/ Data per a la constitució del consell  
• Constituir la comissió per estudiar el canvi del Reglament 
• Entrega de la fulla amb les dades de les entitats 
• Acord de data per a la constitució del consell de dones: dia 15 d’octubre. 
• Aportar a les entitats els formularis tant per a la renovació com per a la incorporació de les entitats al Consell 

 
  
 


