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ACTA - CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER LA IGUALTAT

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER LA IGUALTAT
EL DIA 21 DE JULIOL DE 2017
En la Sala de Premsa, pati A, 2n pis de l’edifici de l'Antiga Fàbrica de Tabacs de la ciutat
de València, sent les dotze hores i vint minuts, del dia vint-i-u de juliol de dos mil setze. Davall
la presidència de la Sra. Isabel Lozano Lázaro, Regidora Delegada d’Igualtat i Polítiques
Inclusives, es va reunir en sessió ordinària, prèvia convocatòria a este efecte, el Consell
Municipal de les Dones i per la Igualtat amb l’assistència de les següents persones com a
representants:
Grup Municipal Socialista

el Sr. Juan Manuel Murria,
en substitució de la Sra. Anaïs Menguzzato García.

Grup Municipal València en Comú

la Sra. María Oliver Sanz.

Grup Municipal Ciudadanos

la Sra. Mª. Amparo Picó Peris.

Serv. d'Igualtat i Polítiques Inclusives

la Sra. Eva Botella Bernard
i la Sra. Carmina Busó Cortés.

Dir. Gral. de l'Institut Valencià de les Dones i per a la Igualtat de Gènere
de la Conselleria de Igualtat i Politiques Inclusives
Secretaria de la Dona d'U.G.T.

la Sra. María Such Palomares.
la Sra. Mª. Ángeles Bustamante Ruano,

en substitució de la Sra. Pilar Mora Martínez.
Secretaria de la Dona de CC.OO.

la Sra. Cloti Iborra Alcaráz,
en substitució de la Sra. Cándida Barroso Chuliá.

Sindicat STAS Intersindical Valenciana

la Sra. Julia Ramos García.

Central Sindical Indep. de Funcionarios CSIF

el Sr. Juan Miguel Marqués Marqués,
en substitució de la Sra. Lucía Grau Mestre.
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Asociación de Amas de Casa TYRIUS

la Sra. Eugenia Garrigues Francés.

Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA

la Sra. Gemma Silvestre Sáez,

en substitució de la Sra. Juana Andrés Cambra.
Asociación de Empresarias y Profesionales E.V.A.P. la Sra. Virginia de la Cuadra Galera.
Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals
LAMBDA

la Sra. María Jarga Juan,

en substitució de la Sra. Mar Ortega Romero.

Asociación Vivir como Antes

la Sra. Manuela Fernández Gutiérrez.

Centro de Asist. a Víct. de Agres. Sexuales C.A.V.A.S. la Sra. Encarna Hernández Yuste.
F.A.V.I.D.E.

la Sra. Sandra Bonastre Arús.

Coord. de Discapacidad Física de la Cdad. Valenciana

la Sra. Fátima Tortosa Tortosa,

en substitució de la Sra. Mª. Nieves Arias Salgado.
Unitat d'Igualtat de la Universitat de València

la Sra. Inés Soler Julve,

en substitució de la Sra. Amparo Mañés Barbé.
Unitat d'Igualtat de la Univ. Politécnica de València

la Sra. Mª. Rosa Cerdá Hernández.

Assistix també a la sessió, la Sra. Ana Sánchez Torres, en representació de la Asociación
de Mujeres Investigadores y Tecnólogas (A.M.I.T.), la Sra. Pilar Marco Ballester, en
representació de Custodia Compartida – YA, que s'absenta després de la votació del punt quatre,
la Sra. Josefa Muñoz Heredia, en representació de la Fundación Secretariado Gitano, la Sra.
Helena Aparicio Sanmartín, en representació de la Escola de Pensament Feminista 25 d'abril, la
Sra. Mª José Villegas Lozano, en representació de la Associació de Dones Antígona, la Sra.
Sabina Navarro Cerdán y la Sra. Mª. José Sapena Más como invitadas por la Presidència. Actuant
com a Secretari, el Sr. Hilario Llavador Cisternes.
Excusa la seua assistència la Sra. Amalia Alba Tarazona, en representació de la Federació
de Dones Progressistes Comunitat Valenciana, la Sra. Lucy Polo Castello, en representació de
l´Asociació Por Ti Mujer i la Sra. Asunción Busó Pardo, en representació de la Federación
Asociaciones de Vecinos de València.
Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, la primera cosa que manifesta és que lamenta i
condemna un nou atemptat masclista en la nostra Ciutat. Encara que falta confirmar, tot apunta
que és així. A continuació, es va passar a conéixer els punts de l'orde del dia de la convocatòria.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l'acta de al Sessió anterior de data 09 de novembre de 2016.
Pregunta la Sra. Presidenta si algún representant del Consell ha de formular alguna
observació a l'acta de la sessió del dia 14 de gener de 2016, prèviament distribuïda amb la
convocatòria.
Les entitats F.A.V.I.D.E, CC.OO. i la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat
Valenciana manifesten unes correccions a l'acta anterior en relació amb els noms de les persones
assistents a l'anterior Consell. A més la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat
Valenciana, d'ofici comunica que en la pàgina 14 de l'acta anterior hi ha una errata a l'atribuir una
afirmació que la representant d'esta Associació no havia pronunciat, i es procedixen a corregir les
dites equivocacions.
No havent-hi cap observació, queda aprovada d'acord amb allò que s'ha prescrit en l'artícle
91 del R.O.F.
2
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Donar compte de canvi de vocal i nomenament de Sra. Mª. Amparo Picó Peris, representant del
Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C's).
DEBAT
La Sra. Presidenta dóna compte del nomenament de la Sra. Picó, li dóna la benvinguda. A
continuació li cedix la paraula a la Sra. Picó qui assenyala que està agraïda de poder prestar
servici en el sector de la dona en el que tant cal fer.
VOTACIÓ
El Consell, en sessió realitzada en el dia de hui, aprova per unanimitat quedar assabentat de
la següent Resolució.
ACORD
El secretari dóna compte de la Resolució núm. 176 de data 17 de juliol de 2017, per la
qual:
“L'Alcaldia, per Resolució núm. 55, de 24 de juliol de 2015, va designar vocals en el
Consell Municipal de la Dona (actualment Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat), a
proposta dels grups polítics municipals.
Per Resolució núm. 143, de 21 de setembre de 2015, que modifica l’anteriorment citada, i a
petició de la secretària del Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C’s) es va produir un canvi de
representat del seu Grup en el Consell i es va designar la Sra. María Dolores Jiménez Díaz, en
substitució de la Sra. Mª José Miquel Alcamí.
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El portaveu del Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C’s), per mitjà de nota interior,
sol·licita un nou canvi de la representació del seu Grup en el Consell i que es designe la Sra.
María Amparo Picó Peris, en substitució de la Sra. María Dolores Jiménez Díaz.
Per tot allò exposat, de conformitat amb la petició del Grup Ciutadans-Partit de la
Ciutadania (C’s) i amb el que preveu l’art. 7 del Reglament del Consell Municipal de les Dones i
per la Igualtat, RESOLC:
Primer. Deixar sense efecte la Resolució d’Alcaldia núm. 143, de 21 de setembre de 2015.
Segon. Modificar la Resolució d’Alcaldia núm. 55, de 24 de juliol de 2015, en el sentit de
designar com a vocal en el Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, en representació del
Grup Ciutadans-Partit de la Ciutadania (C’s), la Sra. María Amparo Picó Peris, en substitució de
la Sra. María Dolores Jiménez Díaz.”
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de la creació del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
DEBAT
La Sra. Presidenta dóna compte de la creació del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives i
del nomenament de la Sra. Eva Botella Bernard com a Cap de Servici. A continuació dóna
compte que en l'Oferta d'Ocupació Pública hi ha previstes uns llocs de treball d'agents d'igualtat i
el que li pareix una bona notícia.
4
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2014-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 1
ASSUMPTE:
Informe jurídic per a valorar les sol·licituds rebudes per a la incorporació d'entitats noves al
Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, tractat en la reunió del 09-11-2016.
DEBAT
La Sra. Presidenta dóna compte de l'informe jurídic i li cedix la paraula al Cap de Servici.
Presa la paraula la Sra. Botella i explica l'informe que ha sigut remés junt amb la
convocatòria a totes les persones que integren el Consell.
La Sra. Bustamante, representant d'U.G.T., considera que a la Fundació del Secretariat
Gitano se li ha d'eximir del requisit que se'ls exigix per la seua trajectòria i la seua activitat.
La Sra. Iborra, representant de CC.OO, es ratifica en la seua postura manifestada en el
Consell anterior, assenyala que té dubtes, atenent a la trajectòria i les manifestacions públiques,
que les finalitats de l'Associació Custòdia Compartida - YA siguen de treball per la igualtat i afig
que de les altres dos associacions no tenen dubte.
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La Sra. Villegas, representant de l'Asociació de Dons Antígona assenyala que el fi de
l'Associació Custòdia Compartida - YA no respecta la igualtat entre els hòmens i les dones, no
per la paritat sinó pels fins.
La Sra. Cerdá, representant de la Universitat Politècnica de València, corrobora les
opinions de les anteriors intervinents i destaca en la sessió anterior ja va haver-hi un debat intens
i recorda que les dos entitats complixen a fi de la igualtat però no l'Associació Custòdia
Compartida - YA.
La Sra. Soler, representant de la Universitat de València, compartix opinió amb les
anteriors intervinents.
La Sra. Marco, representant de l'Associació Custòdia Compartida - YA, comenta que
l'Associació va sorgir perquè pares i mares a l'any 2003 van crear una associació de pares i
mares, i la van crear perquè participaren les mares. Ella és la vicepresidenta i en la Junta hi ha
tres dones i cinc hòmens. Són moltes mares les que han demanat la custòdia compartida i exigix
responsabilitat als pares (hòmens). Assenyala que entre els fins de l'Associació es troben treballar
per la igualtat i tenen cursos dirigits a col·legis treballant per als xiquets i xiquetes. A més
assenyala que entre el personal de l'equip que està darrere de l'Associació, hi ha un/a abogado/a,
psicólogo/a i trabajador/a social i treballen per a hòmens i dones. I després d'assenyalar esta i
altres qüestions en defensa de la posició de la seua Entitat sol·licita que se'ls accepte per a poder
participar i donar opinió del que estan patint les dones que volen les custòdies compartides.
La Sra. Cerdá, representant de la Universitat Politècnica de València, assenyala que abans
de l'any 2003 havia una Plataforma que ja tenia la nova denominació i que en la dita Associació
formaven part persones que no eres molt acceptables.
La Sra. Marco, representant de l'Associació Custòdia Compartida - YA, contesta que sí,
que fa anys poguera haver succeït i que hagen hagut d'expulsar a alguna persona socia. A més
afig que cert que era una Plataforma, però això d'ara és una associació diferent i inclús la
denominació. No són el mateix. Les webs són diferents i són completament diferents i algun
membre ha hagut de ser expulsat.
La Sra. Ramos, representant del Sindicat S.T.A.S. Intersindical Valenciana coincidix amb
les opinions anteriors i cita un article no molt adequat publicat en la web de l'Associació actual.
La Sra. Presidenta assenyala que s'han analitzat els seus Estatuts, s'ha repassat la web i no
troben una motivació suficient per a no permetre l'accés. Açò és un espai de participació i la
negació ha de justificar-se perquè limita drets.
VOTACIÓ
Se sotmet la proposta d'incorporació de l'Associació Custòdia Compartida - YA al Consell
a votació, i per majoria s'acorda rebutjar-la, amb els vots en contra del Sr. Juan Manuel Murria en
sustitució de la Sra. Anaïs Menguzzato García (Grup Municipal Socialista), la Sra. María Oliver
Sanz (Grup Municipal València en Comú), la Sra. María Such Palomares (Vicepresidència i
Conselleria d'Igualtat y Polítiques Inclusives), la Sra. Mª. Angeles Bustamante Ruano, en
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sustitució de la Sra. Pilar Mora Martínez (Secretaria de la Dona d'U.G.T.), la Sra. Cloti Iborra
Alcaraz en sustitució de la Sra. Cándida Barroso Chuliá (Secretaria de la Dona de CC.OO.), la
Sra. Julia Ramos García (Sindicat STAS Intersindical Valenciana), la Sra. María Jarga Juan, en
sustitució de la Sra. Mar Ortega Romero (Colectiu de lesbianes, gais, transexuals i bisexuals
LAMBDA), la Sra. Encarna Hernández Yuste (Centre de Asistència a Víctimes de Agressions
Sexuales), la Sra. Fátima Tortosa Tortosa, en sustitució de la Sra. Mª. Nieves Arias Salgado
(Coord. de Discapacitat Física de la Ctat. Valenciana), la Sra. Inés Soler Julve, en sustitució de la
Sra. Amparo Mañés Barbé (Unitat d'Igualtat de la Universitat de València) i la Sra. Mª. Rosa
Cerdá Hernández (Unitat d'Igualtat de la Universitat Politécnica de València); els vots a favor de
la Sra. Presidenta, la Sra. Eva Mª. Botella Bernard i la Sra. Carmina Busó Cortés (Servici
d'Igualtat i Polítiques Inclusives), la Sra. Eugenia Garrigues Francés (Asociació de Amas de Casa
TYRIUS), la Sra. Manuela Fernández Gutiérrez (Asociació Vivir como Antes), la Sra. Sandra
Bonastre Arús (F.A.V.I.D.E.), i les abstencions de la Sra. Amparo Picó Cortés (Grup Municipal
Ciutadans), el Sr. Juan Miguel Marqués Marqués, en sustitució de la Sra. Lucía Grau Mestre
(Sindicat C.S.I.F.), la Sra. Gemma Silvestre Sáez, en sustitució de la Sra. Juana Andrés Cambra
(Asociació de Mujeres con Discapacidad XARXA) i la Sra. Virginia de la Cuadra Galera
(Asociació de Empresarias y Profesionales E.V.A.P.)
A continuació se sotmet la proposta d'incorporació de l'Associació de Dones Antígona al
Consell a votació, i per unanimitat s'acorda incloure-la en el dit Consell.
Finalment, se sotmet la proposta d'incorporació de l'Associació de Mujeres Investigadoras
y Tecnólogas (A.M.I.T.), Fundació del Secretariado Gitano, Escola de Pensament Feminista 25
d'abril, Associació per la Coeducació, Federació d'Associacions de Veïns de València, a les quals
se'ls requerirà documentació.
ACORD
"HECHOS
Primero.- Las asociaciones y entidades que aquí se relacionan solicitaron formar parte en el
Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat:
AMIT Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas,
Custodia Compartida, Ya, Asociación de Padres y Madres Separados,
Fundación del Secretariado Gitano,
Escola de Pensament Feminista 25 d'abril,
Associació de Dones Antígona,
Associació per la Coeducació y
Federació d'Associacions de Veïns de València.
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Segundo.- Mediante informe técnico de valoración de fecha 18 de julio de 2017 se
concluyó lo siguiente:
A) Que a la vista de las solicitudes y documentación presentadas, y de conformidad con lo
establecido en el Reglamento del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, sólo la
Associació de Dones Antígona cumplía con los requisitos para formar parte del Consell
Municipal de les Dones i per la Igualtat, y que el resto de asociaciones y entidades solicitantes
adolecían de los requisitos exigidos, que en algunos casos eran subsanables y en otros no.
B) Que las entidades AMIT- Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas,
Associació per la Coeducació y Federació d'Associacions de Veïns de València, adolecían de
requisitos subsanables por lo que se debía ofrecer la posibilidad de subsanarlos (art. 68 de la Ley
del Procedimiento Administrativo Común), y hacer una nueva valoración tras su subsanación. En
caso de que no lo hicieran se tendría que archivar el expediente, precisando de nueva solicitud si
quisieran formar parte del Consell.
C) Que respecto de las demás asociaciones y entidades, Custodia Compartida, Ya,
Asociación de Padres y Madres Separados, Fundación del Secretariado Gitano y Escola de
Pensament Feminista 25 d'abril, adolecían no sólo de requisitos subsanables sino que incumplían
un requisito insubsanable, la paridad en su formación, por lo que excepcionalmente, y bajo la
consideración del Pleno del Consell, se podría eximir de este requisito a aquellas asociaciones,
entidades u organizaciones mixtas cuya la finalidad, objetivos y trayectoria se haya desarrollado
en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad efectiva.
Tercero.- En sesión del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat celebrada el día 21
de julio de 2017, se expusieron las conclusiones del informe arriba referido, y se solicitó que las
asociaciones y entidades mixtas que adolecían del requisito insubsanable de la paridad
expusieran ante el Pleno los argumentos pertinentes en orden a ser eximidas de tal requisito,
justificando la finalidad, objetivos y trayectoria desarrollada en la defensa de los derechos de las
mujeres y la igualdad efectiva.
Cuarto.- Tras la exposición de los argumentos de las asociaciones y entidades mixtas, el
Pleno del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat procedió a votar la exención del
requisito de la paridad, con la advertencia de que quienes consideraran que no debía eximirse del
requisito debían de fundamentar y motivar su negativa. El resultado de la votación fue, por un
lado, de forma unánime eximir del requisito de la paridad a Fundación del Secretariado Gitano y
Escola de Pensament Feminista 25 d'abril, y por otro, con seis votos a favor, once en contra y
cuatro abstenciones, no eximir del requisito de la paridad a Custodia Compartida, Ya, Asociación
de Padres y Madres Separados, aduciendo los motivos que cada una de las personas
intervinientes estimó conveniente y que figuran en el debate de la sesión que consta en el acta de
la misma, y que principalmente se basan en que por los fines de la Asociación no tendría encaje
en este Consell Sectorial, ya que se considera por la mayoría que no tiene como fines la igualdad
entre hombres y mujeres.
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero.- El Reglamento del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, aprobado
por Resolución de Alcaldía de fecha 11 de julio de 2016, y publicado en el BOP el día 03 de
agosto de 2016, establece en su art 7.4 que el Consell está compuesto, entre otros miembros, por
"Representantes de asociaciones, entidades y organizaciones sindicales y empresariales que entre
sus principales objetivos esté la igualdad de género, la eliminación de discriminaciones entre
hombres y mujeres, la promoción del empoderamiento y participación de las mujeres, así como
que éstas dispongan de órganos específicos para este fin.
En sus estatutos deberá constar su compromiso con la igualdad de género y la promoción
de las mujeres desde un enfoque de género. Estas asociaciones deben estar legalmente
constituidas."
Segundo.- En el art. 8 del Reglamento se establece el procedimiento para solicitar formar
parte del Consell, y la documentación necesaria que se debe presentar. Textualmente se dice:
"Una vez aprobado definitivamente este reglamento, las asociaciones y entidades previstas
en el apartado 4 y 5 del artículo anterior que no estén ya integradas en el anterior Consell
Municipal de la Dona, podrán solicitar su participación como componentes del Consell
adjuntando la documentación siguiente:
1) Solicitud motivada.
2) Certificado que acredite el número de personas asociadas. En caso de que sean
asociaciones/entidades integradas por mujeres y hombres (mixtas), se acreditará que reúnen los
criterios de paridad mínimos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tanto por
número de personas asociadas o afiliadas como en el número de personas que ocupan cargos de
representación y decisión. Excepcionalmente, y bajo la consideración del Pleno del Consell, se
podrá eximir de este requisito a aquellas asociaciones, entidades u organizaciones mixtas cuya
finalidad, objetivos y trayectoria se haya desarrollado en la defensa de los derechos de las
mujeres y la igualdad efectiva.
3) Copia de los estatutos de la asociación o entidad.
4) Breve memoria de actividades realizadas relacionadas con la igualdad entre mujeres y
hombres de los dos últimos años.
Las solicitudes para participar en el Consell se presentarán por Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Valencia. Se informará por los servicios técnicos municipales sobre el
cumplimiento de los requisitos y se elevará al Pleno del Consell propuesta de admisión o
denegación para su decisión definitiva. Posteriormente se informará a la entidad/asociación
solicitante de la decisión tomada dando, en caso de denegación, un plazo prudencial para que
puedan subsanar las objeciones que las hubieran motivado, siendo conocedora la Secretaría del
Consell a efectos del número de vocales para las convocatorias, quórum y votaciones que se
puedan realizar."
El Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, ACUERDA:
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Primero.- ADMITIR la participación en el Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat
de València a la Associació de Dones Antígona, por cumplir con los requisitos para formar parte
del Consell, de conformidad con lo establecido en los artículos 7.4 y 8 del Reglamento del
Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
Segundo.- EXIMIR del requisito de la paridad tanto por número de personas asociadas o
afiliadas como en el número de personas que ocupan cargos de representación y decisión, a las
asociaciones y entidades mixtas Fundación del Secretariado Gitano y Escola de Pensament
Feminista 25 d'abril, de conformidad con lo establecido en el art. 8.2 del Reglamento del Consell
Municipal de les Dones i per la Igualtat.
Tercero.- NO EXIMIR del requisito de la paridad tanto por número de personas asociadas
o afiliadas como en el número de personas que ocupan cargos de representación y decisión, a la
asociación mixta Custodia Compartida, Ya, Asociación de Padres y Madres Separados, de
conformidad con lo establecido en el art. 8.2 del Reglamento del Consell Municipal de les Dones
i per la Igualtat.
Cuarto.- INADMITIR la solicitud de participación en el Consell Municipal de les Dones i
per la Igualtat de la asociación mixta Custodia Compartida, Ya, Asociación de Padres y Madres
Separados, por no cumplir con los requisitos necesarios para formar parte del Consell
establecidos en los artículos 7.4 y 8 del Reglamento del Consell Municipal de les Dones i per la
Igualtat.
Quinto.- REQUERIR a las asociaciones y entidades AMIT Asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas, Fundación del Secretariado Gitano, Escola de Pensament Feminista
25 d'abril, Associació per la Coeducació y Federació d'Associacions de Veïns de València, para
que en un plazo máximo de diez días procedan a la subsanación de los documentos y requisitos
para formar parte del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, relacionados en el informe
técnico de valoración de fecha 18 de julio de 2017 que se adjunta, todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 7.4 y 8 del Reglamento del Consell Municipal de les Dones i per la
Igualtat, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas."
5
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de les accions realitzades des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al
llarg de l'any 2017, així com de les previstes per a l'any 2018.
DEBAT
La Sra. Presidenta dóna compte de les accions realitzades l'any 2017 i les que es van a
realitzar l'any 2018 i que a continuació es transcriuen :
1. Canvi d'assignació de noms de carrers de València amb noms de dones rellevants.
2. Inauguració de la placa en memòria de Margarida Borrás.
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3. Vinil "Espai segur i lliure de masclisme i LGTBIfobia".
4. Pla Marco per a la Igualtat entre Dones i Hòmens de l'Ajuntament de València.
5. Curs "Incorporació de la perspectiva inclusiva i de gènere en les polítiques públiques i
en els pressupostos de l'Ajuntament de València".
6. Noves propostes de formació en igualtat i perspectiva de gènere: formació per a
Urbanisme i Itinerari Formatiu per al personal municipal.
7. Tallers de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'Oferta Educativa de la
regidoria d'Educació per al curs 2017-2018.
8. Comissió Tècnica de Seguiment del Protocol d'Actuació en situacions de violència
contra les dones en la ciutat de València.
En este punt la Sra. Presidenta cedix la paraula a la Sra. Navarro, Directora del Centre
Municipal de la Dona (C.M.I.O.), qui explica el Protocol.
9. Protocol d'intervenció amb víctimes de tracta per a l'explotació sexual en la ciutat de
València.
En este punt la Sra. Presidenta cedix la paraula a la Sra. Busó, Cap de Secció del Servici
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, qui explica el tema.
10. Proposta d'activitats per a l'últim trimestre de 2017 del Centre Municipal de la Dona –
C.M.I.O. i de la Unitat d'Igualtat Marítim.
En este punt la Sra. Presidenta cedix la paraula a la Sra. Navarro, Directora del Centre
Municipal de la Dona (C.M.I.O.) i a la Sra. Sapena, Tècnica de la Unitat d'Igualtat del Marítim,
els que expliquen les propostes de les activitats.
11. Invitació entrega premis Certamen Relats Beatriu Civera.
12. Informació Línia Subvencions Igualtat LGTBI.
A continuació a totes les persones assistents es repartix en suport paper la memòria de l'any
2016 amb les principals actuacions i dates. També es pot accedir a esta memòria a través del
següent enllaç :

http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/0/2B7A57FB9F61B20BC125812F003B8E02/$FIL
CONCEJALIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS
ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
COORDINADORA PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN Y TRATA
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Entidades participantes: 30
Reuniones celebradas: 1
COMISIÓN TÉCNICA INTERAREAS MUNICIPALES PARA LA IGUALDAD
Servicios participantes: 20
Reuniones celebradas: 2
CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER LA IGUALTAT DE GÈNERE
Entidades participantes: 30
Reuniones celebradas: 2 sesiones plenarias
COMISION SEGUIMIENTO PROTOCOLO RECURSOS VIOLENCIA DE GÉNERO
Entidades y asociaciones participantes: 32
Reuniones celebradas: 3 plenarias y 3 subcomisiones
PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE IGUALDAD
Reuniones celebradas: 5
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, 8 DE MARZO. “DONES QUE TRANSFORMEN EL MÓN, DONES EN LA CIÈNCIA"
Nº acciones realizadas: 19
Nº soportes publicitarios (webs municipales, prensa, TV municipal, correo, chapas, Bussi, Mupis 4 modelos, carteles 4 modelos, programas, etc.):
19
Nº de folletos digitales 2 (Valenciano y Castellano), distribución por correo electrónico: 4.001
Nº de concejalías participantes: 13
Nº asociaciones y entidades participantes: 5
PRESUPUESTO ACTIVIDADES SECCIÓN MUJERES E IGUALDAD

25.208,39 €

Premios de Narrativa Breve. XV Certamen “Dones que transformen el món, dones en la ciència”
Nº de participantes: 50
1 Premio

1.500 €

2 Premio

750 €

3 Premio

500 €
Publicación y distribución de los 15 mejores trabajos: 1.000 ejemplares
Nº bases distribuidas por email 4.500 ejemplares y correo postal 3.000 ejemplares
Nº correos enviados para acto entrega premios: 972

CAMPAÑA DÍA INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 25 DE NOVIEMBRE.
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Nº acciones realizadas: 24
Nº soportes publicitarios: 21
Nº de folletos realizados: 1; distribución digital: 4005. Distribución postal: 1.500
Nº de concejalías participantes: 10
Nº asociaciones y entidades participantes: 15
Nº Mupis-Seniors: 4
Nº Chapas: 1.500
Nº Carteles: 700 Igual-ment Fest i 1.250 de la Campaña con Generalitat (5 imágenes)
Nº Folletos: 1.500
Nº cuñas radio SER: 1
Nº informaciones en Canal Bussi: 3
Nº correos enviados: 2.142
PRESUPUESTO ACTIVIDADES SECCIÓN MUJERES E IGUALDAD

48.916,58€

CAMPAÑA JUGUETES NO SEXISTAS
Nº soportes publicitarios:
Vídeo: 1
Nº trípticos editados: 30.000
Nº carteles editados: 3.000 (6 imágenes)
Nº carteles MUPIS 80, 5 seniors y 2 columnas
Cuñas en 7 emisoras de radio, faldones en 6 periódicos en soporte papel
Nº correos enviados: 1.562

21.719,50 €

COLABORACIÓN EN CAMPAÑAS CON OTRAS ENTIDADES
Semana Movilidad, con Concejalía de Movilidad
“Tertulia Mobilitat per a una vida millor”: 60 participantes

862,13 €

Nº correos enviados: 634
Actividades sensibilización LGTBI: Día Internacional Orgullo LGTBI - Diálogo sobre diversidad y delitos de odio
“Trabajando por la igualdad LGTB”, Campaña en Bussi en Fallas Prevención LGTBfobia, Jornadas Bisexualidad

4.406,64 €

Nº correos enviados: 887
Préstamo Exposiciones Sección a Entidades
Dones en Acció de Xirivella
Día Igualdad Salarial, con EVAP: 50 participantes
Nº correos enviados: 993
Colaboración en III Carrera 10 K Fem. 8 de marzo Día de la Mujer Deportista (con entrada en meta de 1.316 mujeres) y I Marcha contra
la Violencia de Género (con entrada en meta de 9.000 mujeres), con Asociación Nosotras Deportistas

COLABORACION EN ESTUDIOS Y FORMACIÓN
Estudio Masculinidades cuidadoras. Vivencias de la dependencia, hombres y cuidadores en la ciudad de València

974,05 €

Elaboración de la Guía Didáctica sobre igualdad y transversalidad de género

9.237,67 €

Publicación y presentación del estudio “La representación de las mujeres en las elecciones de 2011”
Elaboración del diagnóstico de igualdad del diagnóstico de igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad de València en colaboración con la
Sección de Estudios y Planificación.
Elaboración del Plan Marco 6 de igualdad entre mujeres y hombres en la ciudad de València, en colaboración con la Sección de Estudios y
Planificación
INAUGURACIÓN DE LA UNITAT D’IGUALTAT MARITIM
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Nº correos enviados: 993
PROGRAMAS Y CONVENIOS
PROGRAMA EDUCATIVO DE IGUALDAD, CONCILIACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Centros participantes: 62
Profesorado participantes: 146
Alumnado participante: 2.662
Nº Acciones formativas: 3
Talleres realizados: 112

17.500,00 €

PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SUS HIJAS/HIJOS Y
FAMILIARES
Nº mujeres atendidas

168

Nº atenciones mujeres

551

Nº atenciones menores

35

Nº sesiones individuales y grupales realizadas con menores

421

PROGRAMA MÓVIL DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA PARA PERSONAS EN LA PROSTITUCIÓN EN LA CIUDAD DE VALÈNCIA
(BUS SOLIDARIO)

Nº Total personas atendidas

Mujeres

Hombres

Transexuales

Total

152

13

21

186

Nº Total de atenciones*

755

Subvención convenio

26.500 €

Cesión microbús de propiedad municipal
*Incluye las atenciones a todos los servicios: intervención social, psicológica, educativa, sanitaria y talleres.
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS EN LA PROSTITUCIÓN (JERE-JERE)

Nº Total de personas atendidas
Nº contactos en la calle

Mujeres

Hombres

Total

461

-

461

1.312

-

1.312

Nº Total de atenciones en la sede

787

Nº altas en el programa

38

38

Nº Mujeres Insertadas en 2016

39

39

Subvención convenio

27.267 €

PROGRAMA DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS EN LA PROSTITUCIÓN
Mujeres beneficiarias: 100 (11 españolas y 89 de origen extranjero)
Nº Talleres y cursos de formación: 7
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Nº mujeres participantes en la formación: 52
Nº contrataciones: 58 (menor de 3 meses=40; mayor de 3 meses=9; 6 meses=6; Indefinido=1; Autónoma=2)
Nº mujeres insertadas: 38
Presupuesto

60.000 €

PROYECTO DE ACOGIDA TEMPORAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN (VIVIENDA RUT)

Nº Total de personas atendidas

Mujeres

Menores

Total

16

8

24

Subvención convenio

36.451,74 €

PROYECTO DE ACOGIDA TEMPORAL A MUJERES EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN (RECURSOS TYRIUS)

Nº Total de personas atendidas

Mujeres

Menores

Total

30

32

62

Subvención convenio

43.000 €

SUPERVISIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA UTILIZACIÓN NO SEXISTA DEL LENGUAJE
Total Documentos municipales: 127
Total Servicios Municipales: 26
FORMACIÓN
COORDINACIÓN/ORGANIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES CURSOS DEL PLAN DE FORMACIÓN 2016 DEL AYUNTAMIENTO DE
VALÈNCIA
Igualdad entre mujeres y hombres. Especial referencia al ámbito local. 25 participantes.
Acoso psicológico y acoso sexual en el trabajo: identificación y propuestas de intervención. 25 participantes.
Defensa personal y autoprotección para mujeres. 2 ediciones. 40 participantes.
Defensa personal i autoprotecció per a dones avançat. 20 participantes.
La violència de gènere: claus per a la detecció i l'adequat afrontament. 20 participantes.
Llenguatge igualitari en l'Administració Pública. Online. 50 participantes.
Lenguaje No Sexista, dirigido a cargos de responsabilidad municipales. 25 participantes.
CURSOS O TALLERES IMPARTIDOS POR LA SECCIÓN MUJERES E IGUALDAD Y C. MCPAL. MUJER-CMIO
2 talleres en Escuela de Acogida del CAI.
Taller de cómo introducir las medidas de igualdad en el ámbito educativo en CEIP Max Aub y profesorado centros educativos zona de la Unitat
d’Igualtat Marítim.
Jornada de Formación de Formadoras y formadores en Prevención y Atención a la violencia de género en Atención Primaria.
Formación a Agentes de Salud Comunitaria del Programa MIH Salud sobre el Centro Municipal de la Mujer-CMIO y la atención a mujeres v.v.g.
Jornada de Sensibilización a la Asociación Amigos de La Nau Grand, sobre igualdad y prevención de la violencia de género.
Participación en grupo de trabajo del Plan Estratégico de Salud Sexual y Reproductiva de la Consellería de Sanidad Universal.
ACCIONES DE DIFUSIÓN
PORTAL WEB MUNICIPAL "MUJERES E IGUALDAD”
Visitas al portal: 22.295
Informaciones publicadas: 171
Noticias publicadas: 39
Revisión enlaces: 5
Nuevos Banners: 70

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2017
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI
LA PRESIDENTA

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES
MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

14

Data
29/11/2017
30/11/2017

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341
7222514208709098257

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: FqQ8 iLsb v5iy 9pB2 LWrF Wjq7 5eg=

PÁGINA FACEBOOK CENTRE MUNICIPAL DONES-CMIO
1.030 Me gusta en diciembre 2016
INTRANET BIENESTAR SOCIAL
Nuevos documentos Área Mujer: 61
Actualización documentos Área Mujer: 23
Revisión enlaces: 4
Nº Eventos: 10
WEB MUNICIPAL "VALENCIA.ES"
Campañas publicadas: 5
DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES
Total correos electrónicos enviados para difusión: 15.197
Materiales de los COMs para difusión: 11.989
Total correos postales: 3.203
CENTRO MUNICIPAL DE LA MUJER-CMIO
Número atenciones totales del centro (individuales, profesionales y asociaciones)

2.333
N

%

1.590

100

1.582

99,5%

Hombre

8

0,5%

menor de 18

13

0,8%

De 18 a 28

159

10%

De 29 a 39

455

28,6%

De 40 a 50

599

37,7%

De 51 a 65

284

17,9%

De 66 a 75

56

3,5%

+ 75

9

0,6%

Sin determinar

15

0,9%

1.321

83,2%

Otros municipios

65

4%

Sin determinar

204

12,8%

Personas atendidas en el servicio de información y orientación
Total Personas
Mujer
Sexo

Edad

Ciudad de Valencia
Procedencia según domicilio

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2017
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI
LA PRESIDENTA

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES
MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

15

Data
29/11/2017
30/11/2017

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341
7222514208709098257

España

1.408

88,6%

182

11,4%

40

2,5%
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Nacionalidad
Resto
Con discapacidad
Atenciones a asociaciones de mujeres

54

Atenciones a profesionales

689

Beneficiarias del programa de protección con teléfonos móviles

652

Solicitudes de Residencias para mujeres

30

Mujeres derivadas al proyecto Valencia Inserta

36

Mujeres derivadas a F.CV Pacto por el Empleo

37

Programa de actividades del centro municipal de la MUJER-CMIO
3 Talleres habilidades sociales, autoestima y control emocional
3 Talleres búsqueda activa de empleo
1 Taller Desarrollo personal
2 Cursos de mindfulness y emociones
1 Curso práctica de mindfulness
1 Curso Aprendiendo a manejar Facebook
1 Taller Redes Sociales
2 Talleres de violencia de género a través de Internet y redes sociales
1 Taller Amar en libertad y prevención violencia de género
1 Taller Educar en el buen trato, educar para el amor
2 Taller Ruta de empoderamiento
1 Taller Mariposas en el Caos
3 Taller Saca la payasa que llevas dentro
1 Taller Imagen de la mujer en la publicidad
1 Taller Apicultura desarrollada por mujeres
1 Taller sobre identidad de género y transexualidad
1 Curso sobre diferentes formas de comunicación entre mujeres
2 Cursos de autoprotección y defensa personal para mujeres v.v.g
1 Curso de mantenimiento defensa personal mujeres v.v.g.
3 Grupos de apoyo programa de atención integral a mujeres v.v.g.
1 Taller Danzaterapia para mujeres v.v.g
1 Taller monográfico sobre violencia de género. En-Joc

34 talleres/cursos
534 mujeres
participantes.

LÍNEA DE SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE LA CIUDAD PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO
DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y DEL COLECTIVO LGTB
20 proyectos aprobados

77.000 €

UNITAT D'IGUALTAT MARÍTIM (inaugurada el 8 de noviembre de 2016)
Atenciones individuales

Mujeres:19

Hombres:3

22

Atenciones a asociaciones de mujeres

7

Atenciones a profesionales

20

Acciones Formativas realizadas (talleres y cursos)

5

Coordinación con recursos de la zona de actuación

38

Participación en el concurso de cuentos para población escolar “En el meu barri, Sí a la igualtat” organizado por la Jta. Mpal. Dtto. Marítim
ALUMNADO EN PRÁCTICAS O BECARIO - CURSO 2015-2016
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Titulación de la que hacen prácticas

Mujeres

Hombres

Total horas

Programa en el que han realizado las
prácticas

Doble Grado Derecho y Ciencias Políticas

1

380 h

Centro Municipal de la Mujer – Dirección

Grado Trabajo Social

2

375 h

Centro Municipal de la Mujer – Dirección

Trabajadora Social – Mi primera experiencia
Laboral

1

385 h

Centro Municipal de la Mujer –Servicio
Atención Social y ATENPRO

Máster en Psicología General

1

300 h

Centro Municipal de la Mujer – Servicio
Atención Psicológica

Licenciatura Sociología y Ciencias Políticas

2

300

Secc. Mujeres e Igualdad

Licenciatura de Sociología

1

300

Secc. Mujeres e Igualdad

5.2. Canvi d'assignació de noms de carrers de València amb noms de dones rellevants
Respecte a la proposta presentada des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos
Culturals a la Comissió de Cultura i Junta de Govern del 26-5-2017, per al canvi de denominació
de carrers en aplicació de la Llei 52/2007, 26 de desembre, de Memòria Històrica, i a l´informe
amb propostes d'assignació de noms de dones rellevants en els carrers de la Ciutat de València,
presentat per la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i el Consell Municipal de les Dones i
per la Igualtat, cal dir :
Que proposa el canvi de 51 noms de carrer a la ciutat, de les quals 24 són dones, 14 són
homes i 13 de noms diversos. Tots els carrers de dones substitueixen a homes. La resta se
suposa que quedarà com a reserva per a anar adjudicant nous carrers en funció de les
necessitats.
El Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat en el seu informe remés a la Regidoria
de Cultura va proposar 44 noms de dones.
En aquesta proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals no es
compleix el criteri DE NOMBRE DE NOMENAMENTS que és va aprovar en l'informe pel
Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, que de cada 5 nous noms, 4 d'ells serien de
dones i 1 d'home amb l´objecte de compensar l'evident desigualtat i discriminació. La
conseqüència és que hi ha un minvament de dones de quasi la meitat. Seguint la seqüència 4/1,
hauria d'haver-hi 40 nous carrers amb noms de dona i a soles hi ha 24 noms de dones.
En la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals a la Comissió de
Cultura, que es va celebrar el 18-05-2017, es va incloure Sra. Alejandra Soler Gilabert, ja
que va moure recentment, l'01-03-2017 als 103 anys. Valenciana republicana. Va ser
mestra i atleta, símbol de l'associacionisme estudiantil en la II República i fa fugir a
l'URSS, on va viure en l'exili durant 32 anys. Fou anomenada filla predilecta de València
en 2015 i el passat mes d'octubre va rebre l'Alta Distinció de la Generalitat.
A l´informe del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat, es va proposar com a
primera dona Margarida Borràs. Primer cas documentat de tortura i mort en València per
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identitat de gènere. Recentment, el dia 17/05/2017, es va fer un acte d'homenatge a
Margarida Borràs, descobrint una placa commemorativa en el seu nom a la dita plaça del
Mercat.
Cal reflectir que, en la proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals
han llevat dos noms de dones Casilda Castellví i Carmen Tronchoni (figures del
franquisme) i han sigut substituïts pel carrer del Cine i el carrer de la Fotografia.
A l'informe del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat es fa indicació expressa de
fer l'adjudicació dels carrers quant a la procedència de les dones (valenciana –V, nacional
–N internacional –I). La seqüència que va ser proposada era: 2 dones valencianes, 1
espanyola, 1 internacional.
En aquesta proposta de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Recursos Culturals es
compleix el criteri DE PROCEDÈNCIA DE LES DONES però no l'ordre que figura en l'informe
aprovat pel Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
D'acord amb un estudi que es va fer en esta Secció en el 2008 amb l'ajuda d'una alumna en
pràctiques i actualitzat amb alguns noms de nous carrers dels quals hem tingut informació, en la
ciutat tenim un poc més de 3.000 noms de vials que constitueixen la llista de carrers de València,
amb els quals únicament 81 (2,7%) son referits a dones, enfront dels 1.063 (35,4 %) d'homes.
Si ens centrem en els 1.144 carrers amb noms de personatges il·lustres, un 93% són homes
i únicament un 7% dones.
El llistat de dones rellevants ha d'estar obert permanentment per fer incorporacions de nous
carrers de dones. Per això es planteja que des de l'Oficina Municipal d'Estadística puguen fer un
fitxer on puga reflectir-se els noms dels carrers de la ciutat de València i Pobles de València i que
si té nom de persona (antropònim), es marque si és home i dona, a fi de filtrar els actuals noms i
que posteriorment es puguen introduir els nous noms de carrers. D'esta forma podria valorar-se
l'impacte de gènere. En l'actualitat no existeix un estudi precís, sinó que són aproximacions
numèriques.
5.3. Inauguració de la placa en memòria de Margarida Borrás
Margarida Borràs va ser el primer cas documentat de tortura i mort en València per
identitat de gènere. És la primera dona del llistat que vam aprobar al Consell Municipal de les
Dones i per la Igualtat per a nomenar carrers de València amb noms de dones rellevants.
La inauguració de la placa va ser el dia 17 maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia, a
les 19.30 h, Pça. Mercat.
El texte és: "EN MEMÒRIA DE MARGARIDA BORRÀS, AJUSTICIADA EN ESTA
PLAÇA EL 28 DE JULIOL DE 1460 PER LA SEUA IDENTITAT DE GÉNERE, I DE TOTES
LES VÍCTIMES DE L'LGTFÒBIA".
Us convidem a què passeu per la Pça. del Mercat i pugueu veure esta placa.
5.4. Vinil "Espai segur i lliure de masclisme i LGTBIfobia"
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Dins de les campanyes del Dia Internacional contra la LGTBIfobia i l'Orgull LGTBI que
hem realitzat des de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en els mesos de maig i juny de
2017, hem realitzat el disseny (a través del departament municipal de Normalització,
Documentació i Imatge Corporativa) i edició d'una engantxina, per a col·locar en totes les
dependències municipals, amb un missatge de rebuig cap a l'lgtbtbfobia i la violència masclista.
S'han editat 1.000 vinils a fi de poder de cobrir tots els recursos municipals, ens autònoms i
fundacions depenents de l'Ajuntament de València.
S'han distribuit i col·locat 533 engantxines en espais municipals, fundacions i ents
autònoms.
Disposem d'existències per a reposició d'estos si es desbarataran. També s'ofereix a les
associacions i entitats que vulguen sumar-se i ser un espai lliure i segur de violencia, tal i com ha
fet ja l'Ajuntament de Castelló, llevant el logo de l'Ajuntament de València i posant baix que és
una campanya cedida per l'Ajuntament de València. Es ofereixen exemplars de format xicotet
perquè les entitats el coneguen.
5.5. Pla Marc per a la Igualtat entre Dones i Homes de l'Ajuntament de València
L'esborrany del Pla Marc d'Igualtat va ser remès per correu electrònic a les entitats
participants del Consell el dia 19 de desembre de 2016, i en aquests moments s'estan negociat
amb les diferents Regidories el contingut de les accions que es van a executar per a desenvolupar
les mesures planificades.
5.6. Curs "Incorporació de la perspectiva inclusiva i de gènere en les polítiques
públiques i en els pressupostos de l'Ajuntament de València"
Durant els mesos de gener a maig de 2017 s'han realitzat 7 edicions d'un curs de
transversalitat i perspectiva de gènere dirigit a alts càrrecs del personal funcionari (secretaris,
interventor, prefectures de servei, directors generals) i responsables polítics (regidores i regidors,
personal assessor) de l'Ajuntament de València. Cada curs ha tingut una durada de 5 dies i 23 h. i
impartit per 7 professores especialitzades de la Universitat de València.
En el curs s'incloïen continguts bàsics d'igualtat en polítiques públiques, llenguatge
igualitari, informes d'impacte de gènere i pressupostos amb perspectiva de gènere.
L'estimació d'assistència per a les 7 edicions era de 235 persones, havent assistit 154, que
suposa un 65,3 %.
L'objectiu del curs era capacitar les persones amb responsabilitat en la presa de decisions
per aplicar en les polítiques públiques les perspectives de la transversalitat de gènere i els
pressupostos amb enfocament de gènere.
Respecte l'avaluació del curs, ha sigut molt bona, amb una valoració de 8'23/10 punts per
les persones assistents.
5.7. Noves propostes de formació en igualtat i perspectiva de gènere: formació per a
Urbanisme i Itinerari Formatiu per al personal municipal
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Des de la Regidoría d'Igualtat i Polítiques Inclusive s'ha proposat per a la 2ª Fase del Pla de
Formació per a empleades i empleats de l'Ajuntament de València, cursos de llenguatge no
sexista, noves masculinitats i feminitats, així com urbanisme amb perspectiva de gènere.
També s'ha establit coordinació amb una professional especialista en génere, Carmen
Castro, per a demanar-li col·laboració en l'elaboració d'un itinerari formatiu en igualtat i gènere
per al personal municipal.
5.8. Tallers de la Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en l'Oferta Educativa de
la Regidoria d'Educació per al curs 2017-2018
Durant el curs escolar 2016-2017 es va proposar ampliar l'oferta d'educació en valors,
atenent als nous objectius de la Regidoria, incloent a més de la prevenció de la violència de
gènere, l'educació afectiu-sexual i la prevenció de la discriminació per diversitat
sexual.Comprenia els següents blocs:
1.- Educació afectiu sexual i igualtat.
2.- Prevenció violència de gènere: Els amors riguts són els més volguts utilitzant les
vivències i emocions com a eina pedagògica.
3.- Diversitat sexual, familiar i de gènere.
4.- Curs per a introduir les mesures d'igualtat en centres educatius, dirigits a AMPAS i
professorat.
Els tallers que es dirigeixen a l'alumnat es realitzen per professionals d'àmplia formació i
experiència en el tema i sempre per una parella de diferent sexe com a referents per a l'alumnat.
Tots els tallers tenen gran acceptació per part del professorat i en alguns se supera la demanda a
l'oferta contractada.
És per açò pel que per a aquest curs pròxim 2017-2018 es proposa l'ampliació en nombre
de tallers que donant l'oferta de la següent manera:
1.- Educació Afectiu sexual i igualtat:
Anàlisi de mites i diferents models de parella, potenciant les relacions d'igualtat. Afavorint
valors de respecte, igualtat, sinceritat i responsabilitat compartida en les relacions de parella i en
els comportaments íntims i sexuals.
38 Tallers dirigits a 2º cicle d'ESO, Batxiller i Formació Professional. Cada taller consta de
3 sessions, d'una hora de durada, 1 d'elles es realitzarà una reunió amb les mares i pares
d'alumnat participant de cada centre i les altres dues amb l'alumnat.
2.- Prevenció de violència de Gènere "Los amores reídos son los más queridos":
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Utilitzant les vivències i emocions com a eina pedagògica, se cerca a través de l'humor,
despertar en joves i adolescents la consciència que la violència de gènere existeix en el seu entorn
proper i es comença manifestant-se subtilment.
45 tallers dirigits a ESO, Batxiller i Formació Professional d'una hora de durada.
3.- Formació i sensibilització en diversitat sexual, familiar i de gènere. Diversia I i
Diversia II :
Tallers dirigits a Educació Infantil (5 anys), Educació Primària i Secundària i
Post-Obligatòria, per a fomentar el coneixement i respecte de la diversitat sexual, familiar i de
gènere en les aules amb la finalitat de millorar la convivència i combatre l'assetjament escolar per
LGTBIfòbia.
- Tallers dirigits a Infantil i Primària: 34
- Tallers dirigits a Secundària i Post-Obligatòria: 54
En funció de la demanda es podrà realitzar una distribució diferent no superant l'import
total establit.
4.- Formació en educació per a la igualtat al professorat i famílies. Coeducar
- 15 Tallers dirigits al professorat per a proporcionar formació i eines pràctiques per a
promoure la coeducació, la convivència en igualtat i la prevenció de la violència de gènere. Cada
taller consta de dues sessions de dues hores de durada.
- 5 Tallers dirigits a les famílies per a l'educació en igualtat: coresponsabilitat, relacions
igualitàries, prevenció violència de gènere.
5.- Formació lúdic–didàctica d'educació menstrual "La Siembra Roja"
Aquesta proposta és nova d'aquest curs i pretén aportar una visió més saludable i conscient
sobre el cicle menstrual en l'adolescència.
- 8 Tallers dirigits a 3º i 4º d'ESO per a aportar una visió més saludable i conscient sobre el
cicle menstrual en l'adolescència. Cada Taller consta de 2 hores de durada. Es treballa la primera
hora amb el grup separat per sexes i la segona amb tot l'alumnat junt.
Posteriorment tot l'alumnat que ha realitzat els tallers vas agafar a una representació teatral
espectacle "Ovolucionando", un total aproximat de 288 persones. (280 alumnat acompanyat
d'un/a docent per grup).
En resum, hem incrementat el pressupost dels tallers: així en el curs 2016-207 s'han fet 152
tallers i han assistit 3.643 estudiants i professorat, i per al curs 2017-2018, tenim previst fer 199
tallers i que assitiran 6.333 estudiants i professorat, quasi el doble de públic que el curs
d'enguany.
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5.9. Comissió Tècnica de Seguiment del Protocol d'Actuació en situacions de violència
contra les dones en la ciutat de València
La Comissió, que va començar a reunir-se a l'octubre de 2015, segueix treballant en el
seguiment del Protocol d'actuacions en situacions de violència de gènere.
Es va elaborar un document de Bones pràctiques en l'àmbit jurídic, a causa de les
deficiències detectades en l'atenció a les dones en aquest àmbit, que va ser presentat per la
Regidora Isabel Lozano, al Secretari Autonòmic de Justícia i al Degà dels Jutjats.
El 5 d'abril d'enguany 2017 es va reunir de nou la Comissió i es presenta la Plataforma de
Gestió Documental elaborada pel Servei de Tecnologies d'Informació i Comunicació de
l'Ajuntament de València, amb la finalitat de servir d'eina de treball d'aquesta Comissió. Així
mateix es va aprovar la proposta de continguts i calendari per a organitzar unes jornades internes
de coordinació, amb temps suficient per a intercanviar informació sobre el treball que realitza
cadascuna de les entitats i associacions que la componen i potenciar els acords en els criteris
d'actuació.
Aquestes jornades van tenir lloc els dies 29 i 31 de maig durant dos matins complets. Les
conclusions es troben publicades en la web.
Es va realitzar una visita al Punt de Trobada Familiar per a conèixer el seu funcionament i
s'ha mantingut una reunió de treball amb el responsable tècnic municipal, per a aportar-li les
deficiències detectades i la necessitat de canvi d'orientació d'aquest recurs, des del punt de vista
de les dones víctimes de violència de gènere.
5.10. Protocol d'intervenció amb víctimes de tracta per a l'explotació sexual en la
ciutat de València
Este protocol és resultat del treball comú de la Coordinadora per a la inclusió de persones
en situació de prostitució i tracta creada en 2016 a iniciativa de l'Ajuntament de València
(Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives) i diverses entitats i institucions que treballen en la
ciutat amb població en situació de prostitució, sent entitats promotores Médicos del Mundo,
Cáritas Diocesana, Fundació APIP-ACAM, Vila Teresita i Col·lectiu LAMBDA.
La col·laboració i coordinació mantinguda des de 2006 en aquesta temàtica ha donat
resultats molt satisfactoris que reafirmen la utilitat de la Coordinadora i fruit de la mateixa es
planteja la necessitat de realitzar aquest Protocol d'intervenció amb víctimes de tracta per a
l'explotació sexual en la ciutat de València, la finalitat de la qual és millorar la intervenció que
realitzen les diferents entitats participants en la detecció, identificació, derivació, assistència i
protecció de les víctimes d'explotació sexual en la ciutat de València, prestant especial atenció a
les dones i xiquetes. Per a açò es precisa un enfocament integral d'intervenció social, sanitària,
psicològica, jurídica, formativa i laboral amb la finalitat que les víctimes o presumptes víctimes
puguen eixir de l'explotació sexual.
Aquest protocol també respon a la necessitat de dissenyar instruments més eficaços i
concrets a la realitat a la qual s'apliquen, a la llum dels marcs legals que contempla la normativa
espanyola i internacional.
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Quant a la realitat de la tracta per a l'explotació sexual en la ciutat, és difícil quantificar el
fenomen ja que no hi ha estadístiques oficials, però podem afirmar que València no és aliena a
aquesta problemàtica. Concretament, des de les entitats que han participat en l'elaboració d'aquest
protocol i que disposen de programes i recursos que intervenen amb població en situació de
prostitució, constaten que hi ha entre 400 i 500 dones exercint la prostitució de carrer en la seua
majoria població estrangera. No es pot confirmar que totes aquestes persones siguen víctimes de
tracta ja que no s'ha realitzat una identificació específica en la seua detecció, però la rotació de
les dones, la seua nacionalitat, factors personals i socioculturals són indicadors importants per a
intuir que moltes d'elles han sigut víctimes de tracta per a l'explotació sexual.
En estos moments el text del protocol està elaborat, participant en ell més de 30 entitats
publiques i associacions. Està en tràmit d'aprovació per la Junta de Govern Local, esperem
tenir-ho en vigor abans d'acabar enguany.
5.11. Proposta d'activitats per a l'últim trimestre de 2017 del Centre Municipal de la
Dona-CMIO i de la Unitat d'Igualtat Marítim
Proposta d'activitats del CMIO per a l'últim trimestre de 2017
U dels eixos estratègics sobre els quals es programen aquestes activitats, és l'apoderament
de les dones per a la seua recuperació integral i el seu enfortiment en els processos de canvi que
poden realitzar al llarg de la seua vida, així com l'assessorament per a la cerca d'ocupació o
activitats professionals que potencien la seua independència.
Les activitats van dirigides especialment a dones amb necessitats de suport emocional,
psicològic, social, jurídic i cultural i a professionals d'associacions i entitats que desitgen
formar-se en la detecció i atenció a les dones des de la perspectiva de gènere. S'explicarà també
amb un curs de noves masculinitats dirigit preferentment a professionals homes que puguen
replicar la seua formació en els seus espais laborals i personals.
Així mateix, la nostra experiència en l'atenció de grups de dones víctimes de violència de
gènere, ens ha fet valorar la necessitat d'activitats que potencien la seua recuperació, no solament
des de la paraula, sinó també des de l'expressió corporal i artística o creativa, ja que el
desenvolupament corporal i motor; sensorial i perceptiu; és de gran importància per a establir
noves relacions socials i per tant, una total rehabilitació de la violència patida.
Tallers i cursos per a dones: 11
- Curs Mindfulness i emocions
- Pràctica de Mindfulness
- Taller "Emociones quotidianes en les relacions amb filles/fills: parenting"
- Taller "Dona Expressa't!"
- Taller "Escolta corporal i creixement eròtic"
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- Taller Danzaterapia
- Curs de "Cooperativisme i gènere: Desenvolupament de competències per a un lideratge
cooperatiu"
- Taller de Teatre: El valor de transformar la pròpia realitat
- Taller de creixement personal
- Curs d'autoprotecció i defensa personal
- Taller "Vol(ET) sense por"
Tallers per a professionals: 2
- Taller "Eixint del laberint de la desigualtat: noves masculinitats"
- Taller "Drets i recursos davant la violència de gènere"
Grups de suport per a dones víctimes de violència de gènere : 3 matins i vesprades
Proposta d'activitats de la Unitat d'Igualtat Marítim per a l'últim trimestre de 2017
La Unitat d'Igualtat Marítim és un servei nou creat en 2016, dependent de la Regidoria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que naix amb l'objectiu d'acostar les polítiques d'igualtat a la
ciutadania del Marítim. Té un servei d'assessorament i informació a les dones sobre els seus drets
i també compta amb una sala per a realitzar activitats formatives i de suport a les dones.
Els eixos estratègics sobre els quals es programa aquestes activitats són dos: apoderament
de les dones per a la seua recuperació integral i el seu enfortiment en els processos de canvi que
poden realitzar en el seu cicle vital i la seua empleabilitat realitzant valoracions personalitzades
de les seues qualitats específiques per al món laboral.
Les activitats que es programen durant l'any, van dirigides especialment a dones amb
necessitats de suport emocional, psicològic, social, jurídic i cultural i a components
d'associacions de dones o associacions d'un altre tipus, que treballen els principis d'igualtat entre
dones i homes. D'altra banda, també es programen activitats dirigides a formar a professionals de
diferents àmbits (sanitari, educatiu, social, comunitari, etc.) en els principis d'igualtat, prevenció i
detecció de la violència de gènere.
La Regidoria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en la seua voluntat de fomentar la
transparència i la participació ciutadana, va publicar en el mes de desembre de 2016 la
convocatòria "Tens un projecte?" pel qual s'obria un procés de participació perquè qualsevol
professional o associació en matèria d'igualtat presentara proposades de tallers i accions
formatives. Revisats tots els projectes per l'equip tècnic del Centre Municipal de la Dona – CMIO
i de la Unitat d'Igualtat Marítim s'han seleccionat aquells que més adequats s'han considerat per a
desenvolupar els objectius d'aquesta Unitat.
Per tot açò, hem programat els següentes cursos i tallers durant el segon semestre de 2017:
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Taller "Mujeres tejiendo sororidades", de setembre a novembre.
Taller "Activa tu voz", novembre.
Taller "A querer bien, se aprende", d'octubre a novembre.
Taller "Saca la payasa que llevas dentro", de setembre a octubre.
Taller "Biodanza: mujeres empoderadas" de setembre a novembre.
També hem d'informar que s'han fet entre març i juny del 2017, 10 tallers experiencials
"Reir para crecer" i 10 recitals poètics de "Gloria Fuertes i altres dones fortes" en els Pobles de
València.
5.12. Invitació entrega premis Certamen Relats Beatriu Civera
Enguany hem volgut que el Certamen tinguera el nom d'una escriptora valenciana de relats
i per això, és diu Beatriu Civera. Us convidem a l'acte d'entrega de premis que será el dimecres,
20 de setembre de 2017, a les 19.30 h. al Saló de Cristall (Pl. Ajuntament, 1. València).
El Jurat ha estat format per:
– Mar Busquets Mataix. Premi Literari Ciutat de València.
– Alicia Palazón Loustaunau. Premi Literari Ciutat de València.
– Fernando Larrauri Gómez. Premi Literari Ciutat de València.
– Manel Alonso Català. Jurat Premi Literari Ciutat de València.
– Per mi mateix, Isabel Lozano Lázaro, com a Regidora de Igualtat i Polítiques Inclusives.
Els premis que es lliuraran són:
TERCER PREMI: 500 €. Autora: Susana Ramírez Juan. Títol: Mira Miguel.
SEGON PREMI: 750 €. Autora: Marta Navarro Calleja. Títol: Encrucijada.
PRIMER PREMI: 1.500 €. Autora: María Tordera Baviera. Títol: Soñadores.
Hi haura una actuació musical, a càrrec de Mireia Vives i Borja Penalba.
5.13. Línia subvencions a associacions per a projectes de foment de la igualtat entre
dones i homes, i la lluita contra la discriminació per raó d'orientació sexual, o identitat de
gènere i la igualtat del col·lectiu LGTBI en el municipi de València.
El 30-11-2017, d'acord amb la demanda feta en la reunió del Consell Municipal de les
Dones i Per la Igualtat de data 9-11-2016, es va remetre un correu electrònic des del CMIO on
s'informava dels projectes subvencionats en esta nova línia de subvencions i la quantia de la
subvenció aprovada.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE JULIOL DE 2017
Signat electrònicament per:
Antefirma
EL SECRETARI
LA PRESIDENTA

Nom
HILARIO LLAVADOR CISTERNES
MARIA ISABEL LOZANO LAZARO

25

Data
29/11/2017
30/11/2017

Emissor cert
ACCVCA-120
ACCVCA-120

Núm. sèrie cert
5003985127797108341
7222514208709098257

CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Id. document: FqQ8 iLsb v5iy 9pB2 LWrF Wjq7 5eg=

Nº

Nom del projecte

Associació

Quantia assignació
definitiva (en euros)

96

5.476,94

1

GenerA [Barri]

2

Formación para la sostenibilidad con Por tí mujer
perspectiva de género

94

5.362,84

3

Taller de teatro

Antígona

92

5.248,73

4

Taller de teatro

Grupo Mujeres Malva-rosa

91

1.760,00

5

Desvelar el género de la Cultura

Casa de la Dona

90

3.826,70

6

Intervención integral con adolescentes Col·lectiu LAMBDA
LGTB

89

5.077,58

7

Coeduca=dos

Associació per a la Coeducació

89

5.077,58

8

Club Deportivo LGTB

Club Deportivo Samarucs Valencia

87

4.963,48

9

Tiempo de igualdad

Brúfol

87

3.712,00

Rumiñahui

85

4.849,37

11 Creativa (in)visibles

Alia

84

4.792,32

12 Proyecto FAMI

L’Oroneta Blanca

81

4.621,17

13 Inserta Dona

Alanna

81

4.621,17

14 Educando para compartir

Custodia compartida ya!, Padres y madres separados

68

3.879,50

15 Fomento igualdad mujeres y hombres

Dones sordes

68

2.524,33

16 Crecemos en igualdad

Tyrius

64

3.651,29

17 Programa Contexto

PSIMA Profesionales Sociales de la Intervención en el
Maltrato

55

3.137,83

18 Todas somos presas

Obra Mercedària València

33

1.882,70

19 Fomento igualdad mujeres y hombres en Unión de Consumidores Valencia
ámbito de consumo

29

1.654,49

Campaña preventiva Enfermedades de
20 Transmisión Sexual
Valencia Gay

21

879,98

1.484

77.000,00

Espacio
intercultural
10 empoderamiento de mujeres

Sostre Arquitectura y cooperación

Puntuació

para

TOTAL

Canvis que s'han produït en relació a estos projectes subvencionats:
1. L'associació Dones Sordes (projecte núm. 15) ha renunciat a la subvenció.
2. L'associació Gay Valencia (projecte núm.20) ha de reintegrar la subvenció per no
comunicar l'inici del projecte.
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3. L'associació Xarxa-Dones amb discapacitat va presentar al·legació i ha sigut aprovat el
seu projecte "Empoderamiento mujeres con discapacidad víctimas de violencia y/o
discriminación", per la qual cosa té concedit una subvenció 4.621,17 €.
SUGGERIMENTS I PROPOSTES
1. La Sra. de la Cuadra, representant de l'Associació de Empresarias y Profesionales
E.V.A.P., felicita pels tallers que s'estan realitzant. Comenta els dies més importants que celebra
l'Associació, i destaca que un d'ells és el dia de la igualtat salarial entre hòmens i dones, sol·licita
reivindicar-ho i demana que col·labore l'Ajuntament en la celebració. Planteja que es podria
preveure des de l'Ajuntament una partida pressupostària per a este tipus de temes.
La Sra. Presidenta recorda que estan les ajudes en matèria d'igualtat i podrien sol·licitar-se.
2. La Sra. Such, representant de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives, agraïx les activitats que s'estan realitzant des de l'Ajuntament i agraïx la col·laboració
de les entitats que estan participant en el Pacte contra la Violència Masclista i de Gènere. A més
invita a la participació en l'elaboració d'este Pacte que és un acord social i civil.
La Sra. Presidenta agraïx i la informació i li trasllada l'enhorabona.
3. La Sra. Bustamante, representant de la Secretaria de la Dona d'U.G.T., agraïx el treball
que es fa des del Servici i des del C.M.I.O. i les felicita.
4. La Sra. Iborra, representant de la Secretaria de la Dona de CC.OO., també se suma a la
felicitació i espera que eixe Pacte siga útil.
5. La Sra. Villegas, representant de l'Associació de Dones Antígona, agraïx l'acollida que
han tingut en este Consell.

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, a les tretze hores i quaranta-cinc minuts, la
Presidència alça la sessió, de la qual s’estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo,
el Secretari, certifique.
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