Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ
Núm.: 03/2015
Data: 28 d’abril de 2015
Horari: de 19:15 a 19:35 hores
Lloc: secretaria de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà
Caràcter: Ordinari
Hi assisteixen:
Roser Bagué Paretas, alcaldessa
Josep Ferrer Vilavella, regidor
Marc Resta Maurici, regidor
Maria Dolors Guàrdia Gasull, regidora
Daniela Israel Wilson, regidora
Isabel Juncosa Gurguí, regidora
Genís Casademont Alabau, regidor
Amb veu i sense vot:
Pere Servià Pericay, secretari
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
S’aprova per unanimitat.
2. Realització del sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes eleccions
municipals de 24 de maig.
Atès que s’ha de realitzar la constitució de la mesa electoral d’aquest municipi amb vista a les
properes eleccions municipals de 24 de maig, amb el sorteig i designació de President de Mesa,
Vocals, i Suplents per a cadascun d’ells.
Ateses les atribucions previstes als articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 52 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en relació als articles 26 i 27 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General, a proposta de l’alcaldia, ers proposa l’adopció del
següent acord:
Primer.- Realitzar dins d’aquesta sessió plenària el sorteig de les persones que han d’integrar la
Mesa Electoral per a les properes eleccions al Parlament Europeu, i designar-les per al càrrec que
surtin escollides. El resultat del sorteig és el següent:
President.1er suplent.2on suplent.Vocal 1.1er suplent.2on suplent.Vocal 2.www.latallada.cat

Joan S M
Maria Dolors T B
Albert P C
Mateu P B
M del Pilar F A
Olga T O
Mercè R G
Email: ajuntament@latallada.cat

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

1er suplent.2on suplent.-

Marie P L
Rosa O N

Segon.- Notificar la designació a les persones escollides en el sorteig, fent-los entrega del manual
d’instruccions amb les funcions que els pertocaran el dia de les eleccions.
Tercer.- Trametre la documentació pertinent a la Junta Electoral de la Bisbal d’Empordà.
3. Aprovació del pla d’igualtat de l’Ajuntament de la Tallada.
L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones del
Municipi de la Tallada d’Empordà.
La primera de les raons que cal donar a favor de la igualtat entre dones i homes és el compliment
de les lleis, perquè la igualtat és un valor jurídic fonamental i universal dels drets humans. Però
malgrat els avenços que en matèria d’igualtat s’han anat produint en els darrers anys, la vida
diària ens ensenya que els homes i les dones no gaudim dels mateixos drets i oportunitats. El
model patriarcal ha estat la base de la construcció de les identitats individuals i col·lectives i la
desigualtat de gènere ha marcat les estructures socials, econòmiques i politiques d’arreu.
La igualtat és la possibilitat que tenen totes les persones de desenvolupar les seves capacitats
personals, tant publiques com privades, de prendre decisions sense les limitacions imposades en
funció del seu sexe biològic, però també és una necessitat estratègica per aprofundir en la
democràcia i per la construcció d’una societat més justa, cohesionada i desenvolupada, tant
socialment com econòmicament.
Es per aquesta raó que des de les administracions públiques hem de reconèixer les mancances
derivades del model del qual provenim i aplicar les mesures correctores per avançar cap un nou
sistema de relacions personals i comunitàries basades en l’equitat.
El Pla d’Igualtat d’Oportunitats per a dones i homes de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà
expressa la voluntat i el compromís institucional de continuar treballant en aquest sentit. Tenint
en compte el context social i econòmic actual, proposa una igualtat respectuosa amb la diversitat
i integradora de les especificitats de cadascú, amb mesures transversals elaborades amb
perspectiva de gènere i accions positives específiques, que permetin corregir algunes pràctiques
socials aparentment neutres i que no ho són. Pretén ser un instrument per analitzar, avaluar i
impulsar les polítiques de dones al Municipi de la Tallada d’Empordà, contribuint alhora a
l’eradicació de les desigualtats produïdes per raó de gènere i a treballar per la igualtat
d’oportunitats real de dones i homes d’aquest municipi.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar el Pla d’igualtat de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
S’aixeca la sessió.
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