ACTA DE LA 5a REUNIÓ DEL CONSELL DE DONES
Identificació de la sessió
Núm.: 5
Caràcter: Reunió Trimestral
Data: 21 de juny de 2016
Horari: de 17:30 a 19:10
Lloc: Sala de reunions del primer pis del edifici Flassaders

Assistents:
Aligi Molina, Regidor d’Igualtat
Lucia Segura Directora general d’Igualtat
Maria del Mar García , Secretària d’Igualtat
Toni Colom, Cap de Secció d’Igualat
Eulalia Alles, de l’observatori d’Igualtat
Guillermo Sanchez del Grup municipal PP
Mª Jesus Gil, del Grup Municipal PSOE
Mª Antònia Comas de la Regidoria Sanitat i Consum
Conxa Calafat de Dones d’esquerres IB
Juana Lozano de Creu Rotja
Monica Gelabert de Creu Rotja
Sandra Serra, de Dones Educadores, ADEIB
Margalida Adrover Caldentey de la CAEB
Patricia Conrado del grupo Ciudadanos
Olga Coronado de Fundació Salut i Comunitat
Joaquin de Maria de Treball Solidari
Helena Herrera de Dones d’esquerras
Xesca Sastre de Som Palma
Francisca Mir de Més per Mallorca
Jero Mayans de Mujeres en Igualdad
Dora Cheillada de Mujeres en Igualdad
Aina Capellà de Fundació Ires
Eva Frade , Regidora de Participació Ciutadana
Maria José Hernandez de Adibs
Silvia Fornés de Atenzia
Mercè Borràs de la Regidoria de Benestar Social

Ordre del dia:
1. Campanya No i Punt: presentació de materials, col·laboració entre la Regidoria
i les entitats, suggeriments...
2. Informacions vàries: diagnòstic Pla Igualtat (estat actual), conveni entre el
Col·legi d’advocats i advocades i l’Ajuntament de Palma, convocatòria de
subvencions, reglament Consell de Dones, Llei Igualtat.
3. Serveis de prevenció de Violència de gènere.
4. Tancament del curs: avaluació i altres.

Desenvolupament de la sessió:
Punt 1: Campanya No i Punt
Avui mateix l’han presentat a roda de premsa i Lucia ensenya la imatge i el rollar
La nostra intenció es que a la nostra ciutat es pugui eradicar les agressions sexistes
en espai públic sobre tot, en primer lloc intentarem abastar les festes populars d’estiu.
Farem difusions de la campanya, Lucia ofereix el cartells si el volen dur
Les tindrem a nivell municipal
Hem contractat 120 hores de monitoratge perquè hagi presencia física a tots els
esdeveniments.
23 de juny hi serem en el parc de la marc per començar
Lucia demana comentaris i demana a les entitats que facin seva la campanya,
nosaltres oferint els materials i la formació si es necessari.
Estem replegant el compromís de totes les associacions de palma, associacions
federacions de veïns, creu roja i joventut i també a nivell municipal a les altres
regidories
En general agrada molt
Jero Mayans demana explicar el tema dels monitors, el perfil i tasca
Lucia diu que es estar present a les festes i activitats, els monitors repartiran flyers,
polseres i xapes a la gent que assisteix a les festes i també per donar suport i visibilitat
a la campanya.
Si voleu material i monitoratge podeu demanar per correu electrònic.
El rollar només tenim dues i serà un per la regidoria i un altre per joventut
Tenim previst fer el taller de wendo i començarem una feina a les empreses de oci
nocturn de cara a setembre, passaren de les festes d’estiu a activitats de hivern
Sandra Serra diu si han de fer campanya en els centres educatius i li contesten que es
farà partir de setembre
Toni diu que penjarem en el palma educa una referència d’aquesta campanya

2-punt: Informacions vàries:
Pla d’Igualtat:
Sobre el diagnòstic del pla d’igualtat, Lali diu que en setembre presentaren dades i en
octubre serà l’informe
Han constituït comissió política i comissió tècnica, estem recollit dades en dues fases
de com va acabar el anterior pla i informacions de ara mateix i costa molt que contestin
de moment tenim algunes i estem preparant la informació per revisar i fer la anàlisi
Conxa Calafat diu que a la darrera reunió varem fer propostes però son continguts del
propi pla, es tindran en conte quan facin el disseny del pla, no posen objectius perquè
no saben en quin punt es troben fins que no es faci el diagnòstic
Jero Mayans diu quina temporalització, lali diu a final de octubre estarà acabat el
diagnòstic i a partir de aquí fitxaren els objectius i les mesures i accions concretes
i demana si hi ha dotació pressupostaria, Aligi contesta i diu que del pla sortiran que hi
ha coses que ja es fan i es poden fer des de violència de gènere, impulsen la lectura,
la diagnosi dins la despesa del ajuntament i desprès des de l’àrea d’igualtat ho
pressupostaran i es una de les feines importants
Conveni entre el col·legi d’advocats i el ajuntament de palma
En el dossier han aportat el conveni
Toni explica que la existència jurídica es prestava normalment en el moment de la
denuncia o posteriorment, en el moment de mes estrès de la víctima, a partir de la
experiència del servei varem veure que haurien d’anticipar la presencia dels advocats,
que es podrien incorporar fent un assessorament des de el principi, el conveni s’ha
acompanyat de una formació als advocats i es una experiència positiva i que no
descarten amb altres situacions
Es la professional que avisa al col·legi quan detecta un cas de denuncia, el servei es el
que avisa i assessora
Es molt important la preparació dels advocats perquè hi ha molta assetjament des de
la part jurídica
Convocatòria de subvencions
Aligi diu que des de el principi marcat les subvencions, han posat en marxa diverses
convocatòries, una de les línees es la de promoure el associacionisme entre dones de
nostra ciutat
El darrer mesos es va detectar un problema sobre diverses lleis sobre la competència
amb la llei montoro, políticament las assumint totes però s’ha retardat per aquest
temes i per intentar treure el mes aviat possible i i estan mirant si no poden fer
enguany es farà l’any que be, han de mirar el tema de les competències
La convocatori de persones que exerceixen la prostitució es aprovarà demà
La de la línea LGTBI Associacions, etc... es la que tenim problemes
Per tema de calendari del ajuntament si les presenten al agost no sortiran fins octubre
Sinó es possible en el 2017 la trauran en altra línea

Guillermo Sanchez diu si tenim la confirmació de serveis jurídics i Aligi contesta que
algunes estan sortint ara i la resta encara estem esperant,
Patricia Conrado diu que aclareix el tema de competències, Aligi diu que en algunes
seccions del ajuntament no hi ha el mateix criteri
Patricia proposa mirar com ho fan altres ajuntament, Aligi diu que el ajuntament de
palma té la particularitat de ser la Ciutat que es, es un bon raonament però no es
possible
Jero demana que si que si tenim 45,000€ en subvencions, hi haurà un màxim de
5000 euros per entitat.
Guillermo diu que si és possible que es traspàs a 1 de Gener, la regidoria esta de
acord, però les entitats no tenen recursos per posar en marxa els projectes
De cara a 2017 van a intentar la part tècnica i administrativa aprovar les convocatòries
en el primer ple del any per poder treure-les en febrer
Sandra Serra diu si el pressupost no s’ha arriba a gastar que passarà amb els diners.
El que sobra va a la caixa general, a efectes de la regidora es perd.
Reglament del consell de dones
Pensaven que a principis de aquest any estaria feta, i han tingut un any ple de feina i
no han pogut fer-ho i pensant que era prioritari altres tasques, feren feina aquest estiu.
Va sortir una feina del grup de feina del consell de dones, hi ha un grup de feina
específic
Llei d’igualtat:
El test definitiu sortirà de una llei de consens.
Aligi diu que la llei te un procés de tramitació i com ajuntament de Palma varem fer una
sèrie de propostes i no tenim cap informació i que va veure distintes informacions i que
varem recollir aportacions des de distintes entitats politiques
No nos ha arribat informació del IBDONA
Sandra Serra diu que en el IBIDONA han fent feina i han penjant en la web la llei però
ara esta en la fase de al·legacions
Coordinació entre les forces de seguretat i els serveis d’atenció
Preocupa el fet del cas de la víctima que no va rebre l’atenció adient quan va anar a
denunciar a l’agressor a la Guardia Civil, i es demana si a Palma es prenen mesures
per evitar-ho i sobre tot si es prenen entre els serveis municipals.
S’aclareix que a Palma interactuen Pol Nacional, Pol Local, serveis d’atenció a vvg de
l’IBD i serveis de l’Ajuntament, a més dels agents judicials i de salut.
Entre els serveis municipals(Policia local, Servei d’Acolliment per a VVG, Servei
d’Atenció Integral a la VG) es fa una feina de coordinació en base a dues iniciatives:
-la Carta de serveis municipals contra la violència domèstica i de gènere, que suposa
una explicitació de l’oferta i un sistema de compromisos i avaluació de la mateixa.
-les reunions semestrals d’aquests serveis municipals on es concreta la col·laboració i
s’aborden aspectes com la millora de la situació de seguretat de la dona víctima. En
una futura reunió s’explicarà el detall d’aquest treball de coordinació.

D’altra banda també es treballa , per exemple amb el Col·legi d’Advocats, amb el que
s’ha elaborat un conveni per garantir el suport jurídic a la interposició a la denúncia
previ a aquesta, per a les vvg que contacten amb els nostres serveis amb aquesta
intenció o que gràcies al procés d’atenció arriben a aquest punt.

Tancament del curs
La pròxima reunió serà final de setembre, principis d’octubre
Fer foto amb la camiseta de la campanya.
Agraïment i comiat de Aligi

