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SECRETARIA
CON2017/000304
ADHESIÓ ESTRATEGIA LOCAL PER A LA IGUALTAT
DE GENERE REAL I EFECTIVA

PROPOSTA DE BATLIA
En compliment de la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes; la llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic;
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes de les Illes
Balears, el Consell ha d’assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes a
Mallorca.
Per això, cal que estableixi unes línies de treball per avançar en la igualtat real en
tots els àmbits de la vida, política, econòmica, social i cultural del nostre territori,
tenint en compte que els municipis són els ens de major proximitat amb la ciutadania
i el marc de referència del govern municipal, per la qual cosa tenen l’oportunitat de
facilitar i promoure la igualtat de gènere al territori.
L’estratègia local és l’espai per generar un compromís compartit per construir, de
manera conjunta amb els municipis, és l’eina per assolir un nivell d’interacció elevat
entre els diferents agents polítics i institucionals de Mallorca, per sumar esforços i
multiplicar-ne els efectes. Aquesta eina es configura com un procés participatiu que
contribuirà a la construcció d’un espai i un model social en el qual les dones i els
homes de Mallorca treballin de manera conjunta i en xarxa per assolir una igualtat de
gènere real i efectiva.
OBJECTIUS
Objectiu general:
Fomentar la igualtat de gènere en el conjunt dels municipis de Mallorca, a través
d’una xarxa estable que articuli les estructures i els mecanismes necessaris perquè
els ajuntaments puguin desenvolupar i posar en marxa mesures d’igualtat en el seu
àmbit municipal, millorant la qualitat de vida de les dones i afavorint un canvi de
clima que condueixi cap una societat lliure de masclismes.
Objectius específics:
Assolir un compromís institucional estable per part de tots els municipis de
Mallorca amb les polítiques d’igualtat l’àmbit local, fomentant-les i dinamitzant-les.
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Augmentar la sensibilització, la formació i informació en matèria d’igualtat de
la població dels municipis per modificar els rols tradicionals de gènere i eliminar els
estereotips sexistes.
3Articular una resposta integral contra la violència masclista per avançar en la
seva eradicació.
4Promoure l’apoderament de les dones i augmentar la seva capacitat
d’agència.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. Transversalitat de les polítiques de gènere.
Accions
1.
Suport a la implementació de plans d’igualtat a l’organització interna
dels municipis així com plans d’igualtat locals que impactin en la ciutadania.
2. Assistències tècniques per a la implantació de la perspectiva de gènere en
la gestió municipal en les diferents àrees implicades, incloent-hi la planificació,
disseny del territori, infraestructures i equipaments.
3. Informació, formació i sensibilització en matèria d’igualtat de gènere al
personal al servei dels ajuntaments així com a la ciutadania en general.
4. Línia de subvencions a ajuntaments.

2. Sensibilització de la població general.
Accions
1.
Formació i sensibilització adreçades a la població general a través del
programa Genèrica.
2. Formació i sensibilització adreçades a la població general a través
del programa Genèrica..

3. Abordatge de la violència masclista.
Accions
1.
Implementació del Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències
masclistes mitjançant cursos d’autodefensa i tallers de prevenció de la
violència masclista entre d’altres .
2. Conscienciació per l’eradicació d’agressions sexistes i masclistes a les
festes tradicionals i espais lúdics amb la campanya No i punt! i les campanyes
per unes festes populars no sexistes.
3. Tramitació de l’ajuda a víctimes de violència masclista de l’article 27 de la
llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

4. Apoderament de les dones.
Accions
1.
Desenvolupament d'accions adreçades a augmentar la capacitat
d’agència de les dones.
2.
Augment de la visibilitat de les aportacions de les dones de Mallorca:
Campanya Mallorca té nom de dona.
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3.
4.

Organització de les trobades de dones.
Oferta de tallers i formació adreçats a donar suport a l’associacionisme.

Per tot allò exposat, que aquesta Batlia sotmet a la consideració del Ple de
l’Ajuntament les següents PROPOSTES D’ACORD:
1.

Aprovar l’adhesió a l’estratègia local del Consell.

Que la regidora delegat de l'àrea d'igualtat conjuntament amb un tècnic/a del
departament seran els referents i responsables al municipi per posar en marxa
l’Estratègia.
2.

Establir un cronograma que inclogui les accions clau per iniciar la feina sobre
les línies estratègiques plantejades abans de final d'any.
3.

4.

Difondre entre la població d'Inca la participació a l’Estratègia.

Integrar-se en un comitè comarcal per coordinar les seves accions amb altres
municipis.
5.

Facultar al batle president de l’Ajuntament per a la signatura d’aquesta
adhesió a l’estrategia local pera la igualtat de gènere efectiva.
6.

Inca, 24 de juliol de 2017
El batle President

Virgilio Moreno Sarrió
DICTAMENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’URBANISME
Per la Comissió Informativa d’Urbanisme i Habitatge a la seva sessió de dia 24 de juliol
de 2017, es va acordar dictaminar favorablement l’anterior proposta i elevar-lo a la
consideració del Ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 27/07/2017.
Inca, 24 de juliol de 2017
El batle-president i
President de la Comissió Informativa
d'Urbanisme i Habitatge

Virgilio Moreno Sarrió

Departament de Secretaria · Plaça d’Espanya, 1 (07300) Inca · Tel. 871 914 000 · Fax: 971 880 819 · www.ajinca.net

3

