Francesc Consuegra i Giner, secretari de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
C E R T I F I C O:
Que en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del dia 30 de gener de 2014 s'adoptà,
entre d’altres, el següent acord:
3.1. APROVACIÓ PRÒRROGA DEL PLA D’IGUALTAT DE GÈNERE FINS
DESEMBRE DE 2016.
“Atès el que disposa la Llei Orgànica de 3/2007, de 22 de març, per la igualtat
efectiva entre dones i homes i l’afectació que aquesta preveu per als ens locals de més de
20.000 habitants.
Vist que el Ple de la Corporació de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, en
sessió del dia el 24 de setembre de 2009, va prendre l’acord d’aprovar definitivament el
Pla Municipal d’Igualtat de Gènere 2009 – 2012.
Atès l’informe tècnic en que es proposa aprovar la pròrroga del Pla Municipal
d’Igualtat 2009 – 2012 fins a desembre de 2016 perquè es considera totalment vigent i
s’han de seguir implementant les accions i programes que desenvolupa el Pla.
Vist que durant el període en vigència del Pla Municipal d’Igualtat i fins a data d’avui
s’ha procedit a la implementació de les línies estratègiques d’actuació següents:
1.

Impulsar les polítiques d’Igualtat de Gènere

2.

Abordatge Integral de la violència de Gènere

3.

Fomentar la participació sociopolítica de les dones

4.

Repartiment dels treballs i usos del temps

5.

Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones

6.

Perspectiva de gènere en el disseny de ciutats i territoris

7.

Promoure la salut de les dones

Donat que

derivades de les esmentades línies estratègiques

d’actuació s’han

anant establint accions, i s’han desenvolupat els objectius definits com a prioritaris.
Atès que les diferents regidories i serveis han

aportat

recursos per al

desenvolupament del Pla Municipal d’Igualtat i vista les avaluacions i l’anàlisi de resultats
obtinguts, es considera necessari i

oportú, per ser totalment vigent l’actual,

donar

continuïtat al Pla Municipal d’Igualtat de gènere per al període 2013 - 2016, procedint a la
pròrroga del mateix per al període esmentat.

Vist el dictamen favorable emès per la Comissió Informativa de Benestar Social i
Atenció a les Persones, proposo al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: APROVAR la pròrroga del Pla Municipal d’Igualtat de gènere 2009 – 2012
fins desembre de 2016.
Segon: DONAR publicitat del mateix a totes les àrees i serveis implicats.
Tercer:

IMPULSAR els treballs i estudis necessaris per tenir un nou Pla Municipal

d’Igualtat de gènere a partir de gener d 2017,
Quart: TRASLLADAR a l'Institut Català de les Dones, l’acord de Ple i la vigència del
Pla fins desembre de 2016.”

L'acord que precedeix consta en l'esborrany de l'acta de la sessió expressada, certificant-se
amb les reserves i salvetats de l'article 206 al R.O.F. i R.J. de les Entitats Locals.
I per a constància, lliuro la present, amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Santa Perpètua de Mogoda, 31 de gener de 2014
Vist i plau
L'alcaldessa,

Isabel Garcia Ripoll

