Marta Jiménez Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a
l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del Reglament Orgànic
Municipal, i perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als
següents
Antecedents
El SIAD (Servei d’Informació i Antenció Integral a les Dones), ha estat, en els últims anys, el
canal a través del qual el govern municipal ha vehiculat les seves polítiques d’igualtat i
prevenció de violència de gènere, amb el sistema
Des del moment que aquest servei va entrar en funcionament, però, en la pràctica va deixar
de ser operatiu el Consell Municipal de les Dones, tot i que, a diferència d’altres Consells
Municipals, no ha estat formalment dissolt mai, i en canvi s’ha creat la Comissió Violeta, un
ens sense estatuts ni personalitat jurídica clara, que és convocat aleatòriament, sense una
composició ni finalitats definides.
Per altra banda, aquest mateix Ple, s’ha presentat a votació una modificació de crèdits que
redueix la partida destinada a polítiques d’igualtat de 10.973 euros.
Finalment, el 31 de juliol va acabar el contracte de la persona que desenvolupava tasques
d’agent d’igualtat (concretament, de dinamització, programació d’activitats i coordinació de
programes) al mateix centre SIAD, sense que de moment (almenys que se sàpiga) s’hagi
tornat a cobrir la plaça en qüestió.
Formula el següent
Prec:
- Que es torni a cobrir la plaça d’agent d’Igualtat al SIAD, amb un perfil consensuat amb les
entitats locals que treballen en el camp de la defensa dels drets de les dones.
- Que es torni a convocar el Consell Municipal de les Dones.
- Que a partir d’ara, les polítiques d’igualtat i de prevenció de violència de gènere i de drets
de les dones es faci de manera consensuada i d’acord amb les entitats locals que treballen
en aquest camp.
- Que s’estudiï la possibilitat de concedir a aquestes entitats la gestió del SIAD.
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